
Bugün 
ilivemizle birlikte 

24 
SAYIFA 

3 Kuruş 

Haftada bir J 

D.. . unya sıyasasına 
toplu bir bakış 

ANTAKYA YE 
ISKBNDERUN: 

B
tiyük harpten sonra Framm 
mandası altına giren Suriye 
için istiklll verilmesi tabii o

larak Antakya ve lskenderun mese
lesini ortaya attı. Bu mmtakanm ytlz 
de doksan derecesinde Türk ntlfmu 
ile mesk4n olması, fazla olarak ce
nup hudutlarımıza bitişik bulunması 
TOrklye efklrı umumiyesini çok ya
kından alikalandınr. Nitekim bu a
Jikanın çok haklı ve yerinde olduiu
nu Fransa ile Türkiye arasında 1dr 
Franklen Buyyon muahedesi bulan
ması da gösterir. 

Fransa hfik4metl Ttlrldyeye kaqı 
imza ettiği böyle bir maahedeyle 
Anta!tya ve lskenderunan Surlyeden 
ayrı bir hususi idareye tabi olaeafı
n ı kabul etmlt oldufandan bu mm
takada her hangi idari ve siyasi bir 
değişiklik yapılması için daha ev
velden yine TUrkiyenln nza ve mu
vafakatini almak llzım gelmez mi? 

Hal böyleyken Suriye heyeti reisi 
Haşlmül Etastnin "Antakya ve Js
kenderun Fransız mandası altında 
muhtar bir idareye malikti. Ayni hu
kuk ile şimdi bu mıntaka Surlyeye 
devrediliyor • ., Tarzında beyanat ver
mesi umumi bir hayreti mudp ol
muştur. Antakya ve lakenderun esa
sen muhtar bir idareye malik 18e 
nasıl olur da Surlyeye dnnclilebl
llr7 Bahusus Antakya ve lakencle
run mıntakasının idaresi şeklinde 
Tilrklyenin de bir sözU olacağı Frank 

~ ........... ,.... ................ . 
dllmltkell nasıl olur da Ttlrilyenhı 
mal4qaat ve muvafakati "'....._ 
böyle bir devir maamel.t yapddl. 
lir? 

MiLLETLER CEMiYETi 
VE HABEŞ MESELESi 

Milletler Cemiyeti uamblesl 1-
talyanın biittln arzularına rapen 
yine son fçtfmamda Habeş delegele
rini müzakereye kabul etti. Bu ka
rar prensiplere sadakat bakımından 

ASIM US 
(Sonu Sa. 4 SU. 1) 

Va kında 

·ki büyük romana 
başlıyoruz 

1 
şimdiye kadar okuduğunuz~ 

ma.nlar içerilande mtıstemıa bir mev
kll olacak tefrlkalanmızdan birisi, 
guetemmle bqka bir yazısmı ta
kip ettiğiniz tanmmış ve çok sevi
len bir romancıya aittir. "Kalbe gi
den yol,, tefrikammian sonra de 
hal vermeğe bq1ıyacağmuz bu yer
li eeer okuyucularmuz için çok gil
zel bir sUrpriz ola~. 

2 
Bütiln dünyada cinayet ve deh 

get romanlan yazmakla ıöhret al 
D1I§ Aptha Clıriste'nlin yeni roma
mdır. 

uk ekaprealnd• cinayet 
ismi ile hususi 8\ll'ette tercilm 

ettirdiiğmlz bu roman bir çok par
çalan memleketlm:zde ~ek iti
barile de aynca enteressandır. 

Şark ekaprealnd e cinayet 
Her kelimesi bir heyecan olar 

bu romanı bir iki güne kadar sil· 
twılanmu.da bUyilk bir leaetle o
lruyacaksmıa ! .. 
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Sap s1 Her Yerde 3 Kuruş 
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CUMARTESi 

26 
EYLUL 

1939 

** 

Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir. ....... ._ ................ _______ ..... 

lnqiliz - 1 ilrk siqa.si dostluğunun 
ilk feyizli iktısadi semereleri 

Büyiik lngıliz 
sermayedarları 

ün şehrimıze 
geldi 

Pek müh;m olan beganotl•rını ne,,-eJigoruz~ 

"Tür.kiyede geniş sınai tesisa 
yapmak yollarını arayacağız,, 

Bugin dil bayramıGır 
"Ben, au boyrtnnl ~ mfRyd boyrCltM CMJeyorv• ve ...,.,. 
bayramını tnaanıtk fikrini• mferi acJmyonım. - Dördtıncfi dil bcıyna.. 
anda mm aahaMnda ka.NMZ ,,.., bu za/flrin ~ dcl1aG W,M 
bir ~ tlup'!JM' oo Milli oorı.ğsmmn gü.nefi oJan .Biıyik Ôtlderi
miain 6tMlde en büyük saygı w hayr~Za eğiliyoru.,, 

Hakkı Tar1k Ua 
l1d cUmlesini yukan naklettiğimiz makalenin t;amamı ve dil bayrammm 

programı 4 tıncU sayıfamu.dadır. Bugünkü ili.vemhıde de dil bayramımız 
hakkında bir çok muhanirlerimizinyazılanm bulacaksmız. 

Ali Çetinkaya Balkan devletleri 
Trakyada tetkik seya- Cenevre'de bir toplanb 

hatine çıkh yapblar 
Cenevre, 25 (Hususi) - Balkan 

Bir müddettenberl şehrimizde bu- anıa,ması devletlerinin marahU. 
)anan Naf la vekili Bay Ali Çetinb - Jarı buglln aralannda bir topJ 
ya dün Trakyaya bir tetkik seya • Jantı yapmışlar ve Milletler Cemi
batine çıkmıştır. yeti meselelerinde takip edeceltle-

BaY Ali Çetinkaya, memleketimi· rf hattı hareketi tesblt etmişlerdir. 
zin Trakya kısmında imar ve yeni Bu toplantıda Balkan devletle
lnpat itleri hakkında tetkiklerde rinin 'siyaseılndekl beralıerllk bir ke
balanduktan sonra Tekirdafından re daha tezahtlr etmiştir. 
Izınlre geçecek ve Ankaraya diinme- - - ----------
den evyel atlebl ihtimal tekrar Is- T Ü r k Ta r i h 
tanbula gelecektir. 

"Memurlara bahçeli kü 
çük evler yapacafız !,, 

Parlamento azasından olan bu iki zahn arkasından 
diğer kapitalıstler geliyor 

Türlıiyeyi bütün lnııiliz aerntlqedarlanna tanıtntalı • 
,.,_., aarette memlelıetimize •elen "mali T aymia,, 
leabiri de diyor iri: 

Londra pi1Jasası sermaye ile taşıyor. Muazza 
ma,eıırin •ht apita 
Twldqe ıibi emniyet oerici bir memlekette 

iş görmeği tercih ederler 
BllyOk bir İJıgi1iz aerm&)'c:dar gru- llmento Aaumdaıı B. G. S11•ın

punuıı ayni r.amanda parlamento Aza. ve J. Baldvin Vebb, "lataabul ldtı 
aı olan lld mUme•ili dtin gehrimjze nde ke1Jdi8ile görlleen muh · 
gelmlotlr. demlftlr ki: 
INGtLtz SERMAYEDARLARININ -~ beynelmilel par 

BEYANATI tolar birliği konferansına iltirak 
Serma~ grupu temsil eden par Sonu. Sa. 2 Sü. 4 .J 

Bay Ali Çetlnkaya, teşrlnievvelln K u r u m u 
ortalanna dofru Ankarada bula-

nacaktır. Dün dolmabahçede 
(Sonu: Sa. 1 BiL. S) 

toplantı yapb 

66subayımız kurmay old 
bir Ttırk mtııefitrill i/tWır ettiği ordu ve dontmm4n•• zabitleri an.ıamdclll 56 

~erli umv, erWtüarp olm"§tur. Reamim~, diin tppl1an tlJnnlcfe er 

Eskrim ve güreş
çilerimiz 

Gallpl 

Jstanbal, 25 (A.A.) - T8rk tarih 
kuruma bugün Dolmabüçe un· 
ymda umumi heyet halinde bir 
toplantı yapmıı ve bu toplantıya 

50 kadar üye iştirak etmiftlr. 
Toplantıda 1937 yılmda topla· 

nacak ikind Türk tarih kurultayı l· 
le kurumun hazırlamakta olduğu 

dowtıaeri ve tnea'ut mezunZan bir arada g6ateriyor. 
(Tafalllt 5 bıci eayü'ammdlı.dall 

CeneDre hadisesinde 

Darb&JI 111• J&dl7 
J .eningrat, 25 (Hususi muhabiri-

18tsden, telsiz telgrafla) - Bu gece 
ı.eaingratta sporcularımız eskrim 
ve gdreş karşıla§ID&lannı yaptılar ve 
her ikisinde de kazandılar. 

~rk tarihinin ana hatlan eseri ve "l / C 'J k l • i • 
yıldönümleri tesit edilecek Türk lı a yanın enevr.e ae a ması ıs enıg 

Eskrimcilerimiz 10 - 6, güreşçi
lerimiz de 4 - 3 kazanmış bulunu
yorlar. Güreşte Kenan, Sadık ve Mus 
tafa sayı hesabile, MersfnH Alt111et 
de Uç dakikada &atla galip selmit
lerdir, 

btiyüklerl hakkında müzakereler ce- D •• R d M ı• • · ı 1 • ı• 
reyan etmı1tır. UD oma a USSO iDi 1 e ngı iZ 

Suriye heyeti döndü Fransız mümessilleri konuştular 
(lç gündtlr şehrimizde bulanan 

Sariye marallbas heyeti d8a Ton9 
ekBpresile doiruca Halebe ıttmft
tır. 

........ 2i (.\.A.) - Dalb ~ Us .. - ....... tik • 
graph pseteslnin yazdıfına slre, ıdllıut arunula mfbakereler 
dla BOllllcla ır,.ı M~ .... ~ ~iıfll 
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Eskiden Osmanh ordusunda bulunmuş ve müte- Harbiyeliler Ankarad 
addit defalar idama mahkum edilmis olan 

Fevzi Kavukçu ''Yüce Ankara / Kendi bağrından g 
başbuğu yaratan Harbiye sana gelig 

Ankara, 25 (Telefonla) -

Filistindeki Arapların başına geçti, lngilizlere Bu··yu·· k Jngiliz biyelileri setiren tren bir bo 
-rötarla uat Uç buçukta il 

karşı muntazam bir isyan hazırlıyor d ı girdi. sermaye ar arı istasyonda kalabalık bir 

Filistindeki asi Arapların bapa 
geçmiş olan Fevzi Kavukçu isimli 
eı!lkl bfr Arap ihtilalcisi İngiliz gaze
tecilerine verdiği bir beyanatta A
rapların İngilizlerle asla uzlaş
mıyacağını anlatan !fiddetli sözler 
söylemiştir. 

Bu hususta İngilizce gazeteler
den (Daily Sketch) şunlan yazı

yor: 
"Fevzi Kavukçu, Arapları her 

hangi suretle İngilizlerle nzla§ma
mağa teşvik ediyor. Ve Ingflizlere 
karşı açtığı seferi başarmak için I
raktan ve Suriyeden talim görmüş 

asker getirdiğini itiraf ediyor. Böy
lece bir Arap ihtilal ordusu vücuda 
getireceğini ummakta ve bilhassa 
şu sözleri söylemektedf r: 

- Ben lraktan kalkıp susuz-

luktan yanarak çöller üzerinden 800 
mil mesafe katettim ve buraya in-• giliz emperyalizmine kartı harp aç-
mak için geldim. Uzlapıa olamaz. 
Haklar yalnız kuvvet lstfmalfle alı -
nır. İngiltereyi taleplerimizi is'af 
hususunda zorlıyacağız. Hele Filis 
tini ihata eden diğer Arap memler 
ketlerinden yardım I~ yüzlerce 
Arabın hudutlan geçerek gelmesi, 
İngilizler önünde müttehit bir A
rap kütlesi vücuda getirmek lüzumu 
nu ortaya koyuyor. 

Gayet bariz sebepler dolayıaile 
elimin altında bugün ne kadar 
efrat bulunduğunu söyliyemem. Fa
kat Iraktan gelenlerin hepsi askeri 
talim gCJnaUştürler. Modem silahlar· 
la mücehhezdirler.,, 

Fevzi Kavukçu, bir zamanlar Os-

Diktatörlük · tehlikesine karıı -
lngilizler demokrasiyi 

müdafaa etmek istiyorlar 
Çörçil ve 

şayan 

Eden çok dikkate 
sözler söyledi 

CeneTre., 25 - Alamblenin bu sa
llehki celsesinde bir nutuk aöyli
yen Ba,- Eden, lngilterenin hük-Qmet 
)erinin ftkiJleri itibarile milletlerin 
ikiye ayrıldıklarını görmek arzusun
da olmadığını beyan etmiştir. 

Htotamet tekilleri. ailtüabil tah
xlkattn bulunmaktadır. liayat refa
hı, tesHhatı arttırmak ulrnnda feda 
ediliyor. Bay Eden handan sonra 
•emifth ki: 

Tenkitler boğuluyor, bu da serbest 
düşüncenin inkişafına mani oluyor. 
Pakat bu mağmum tablo, zarurt o
larak harp tohumlarını ihtiva et
mez. Milletlerin tekrar mesai birli
llnde bulunmalan imkAnı mev
euttur: Mtisamaha ve itidal He hare
ket etmeliyiz. Ancak hiç kimsenin 
elimi:tden demokruimiu koparıp 
abaaaıaa mlbaade edemeyiz. Biz, 
mltekabilen mllll sistemlere riayet 
etmellyf.z. Ingiltere h6kdmetinln si -

yaseti, Milletler Cemiyetine itimat-
h~ • 
FRANSA iLE INGILTERE YAN 

YANA BULUNMALI 
Parlı;, 25 - Bay Winston Chur 

chill, kalabalık bir dinleyici karşı· 
•mda mühim bir aut11k 8Ujlemif Te 

ezcümle şöyle demiştir : 
Demokrasiler, faşist devletler tay 

yare kuvvetlerine karşı koyabilmek 
için tayyarelerine acilen hususi bir 
ihtimam göstermelidirler. Fransız 
ordusu, dünyanın en mükemmel or· 
dosu ve lngiliz donanması dünyanın 
en kuvntll donanmasıdır. Fr&n8ız 
- İngiliz dostluğu, cihan ~ulhu için 
çok büyük işler görebilir. 

Demokrasiler, kendilerini müda
faaya hazır olmahd•rlar. Fransa 
cumuriyeti ve Britanya fmpatator
luğu, cihanın nlh ve hilrriyetlnf te
min etmek jçin yanyana bulunma
hdırlar. 

lladrlt'e taarnaz 
Dün general/ar arasında tanzim edildi 

Sllllt la de Luz, 25 (A..A.) - Nasl ldWı, mtihfmmat ve tayyareler hak
~ altı generali, bugUıı Sa- kmda mufusal izahat vermektedir. 
Jam~ue'de b'ir toplantı yaparak lSPANYOL DON.AlOIASI AKDE-
Jla Jıit berine yapılacak taarruz için NlZDEN ÇF:K rı .nt 
1IOtthı hareketJeri tanzim etmiilerdtr. Paris, 25 (A.A.) - Sevllla radyo-
ASfJ.ERl SEU ·ERE KAPrlRDILAR su, İspanyol hilldllnet dorıanm8817Lm 

Jıfadrit, 25 <A..A.> - SöylendJğfDe Akden'imen JıarNet ettifinl bildiri. 
sen, Alberche nehri berutinin 99Jma. yor. Donanmenm, Santandar ve Bil
• neticm'lnde bir oo1t asi askerler bo- bao ablukasmı çözmek için lsp&nya. 
1u1m1J1 ve bir çoklan da sularm orta- nm §fmaI sularına gidecefi tahmin 
amda kalmıştır. Toledoya doğru ilerle edilmektedir. 

#erinde nehrin kurum.ut yatağın- F;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mn istifade eden asiler su1arm D.ni [ Kısa H.•rlcf H•berler J 
Jdlcumuna maruz kalmışladır. , _ _ 

PR!MO DE RİVERA GlZLt ŞANGHA YDA vuiyet, gerginliği 
BULUNUYOR muhafaza etmektedir. öğleden sonra 

Burgos, 25 (A.A.) - Emin bir karaya çıkarılan yeni Japon bahriye kı
menbadan öğrenildiğine göre, lspan- talan ile mevcut Japon kuvvetleri 3600 il 
yol nasyonalistler! §eti Jose Antonio bulınu§tur. 
Primo de Rivera hayattadrr. Hiç bir * FRANSADA Rouen'de aol cenah 
aman yaralanmamış olan Jose Anto- mensuptan Kont de la Roge grupunun 
nio hUkfunet kuvvetlerinin işgali al- beyannamelerini duvarlardan yrrtmaya 
tmda bulunan mmtakada gizli bulun- teşebbüs ettiklerinden iki taraf ara • 
maktadır. sında kanlı çarpıımalar olmuş ve taban-

20 ZABİT İDAMA MA.HKOM catar atılıruştrr. Bu arada yedi kişi ya-
Pa.ris, 25 - Valansiya Halk malı- ralanmıştır. Bunların ikisi komilniıttir. 

Jremesi, isyana teşebbtıs cUrmUnden • BtR ALMAN tayyaresi dün Fran • 
20 mbiti ölüm cezasına mnhkfım et- sada Malines yakınında bulunan Wael-
ıniştfr. hclm üzerinde uçmuştur. 

FRANSADAN İSPANYAYA * VJYANADA BiR iNFİLAK olmuı 
CEPHAE GöNDERtLlYORMUŞ ve h!dtsenin failleri, yakalandıktan son-
Parlıl, 25 - "Action .Française., ga ra, Alman nazisi olduklarmı itiraf et

.ı.t, lıfadrit hilk\imetine gönderilen mi§lerdir. 

... b orcluunda b11lu.nmq, Pran
m: jaaclarma Jatalanaa intisap et· 
ınft, bir ~ fhtlllllerin bapna geç • 
mit, muhtelif defalar idama ma!tktlm 
olmuttar. 

Fllı.tlnde efsan~ bir phıs ha
line gelmlftir. Habe§lstanda İtal
yanlara karfl harbettiji bile söylen
mekteclfr. 

ARAP - INGILIZ 
ÇARPIŞMASI 

Kudfls, 25 (A.A.) - Arap Te ln
sillz kuvvetleri aruında Jenln yakı
nmda eereyaa eden bir çarplfDla 
enasıncla kırk Arabın lnstliz tayya
releri tarafından atılan bombalarla 
lldUftl n yaralandıtı, dlter 8~ A· 
rabın da Jnglllz askerleri tarafından 
81dtlr81dUffl aiylenmektedlr. 

Voroıilof diyor ki: 

Düşman kime 
hücum edeceğini 

söylüyor! 
Sovgetler Birliği 

mukkvemete 
lıazırdır 

Moekna, 25 - MilU mUtlafaa 
komJHri marepl Vorofilof mann
ralarclakl bir nutkunda f87Je demlf • 
tir:. 

Mtltemaatyen harbe hazırlanan 
dflpuualanm17, barbarca hareketle -
rlala ldae brp miltneedh ôlae&li
DI açı~ aöylemektedirler. 

Yüksek sesle temin edebiliriz ki, 
dütmana karşıkoymağa ve düşnıanın 
tecavüzü halinde Sovyet devletinin 
bize hediye etmiş olduğu teknik va
sıtal.ırla ona mukavemet etmeye 
hazınz. 

Şfmdikl halde kızıl ordu o derece
de tekamiil etmiş ve harp hazırJrğı 
ile o kadar meşbudur kJ, büyük va-
tanımızın bUtttn işçilerine, büyük 
soeyal~t •rlerinl baprmaya ra-
hat rahat devam edebileceklerini söy 
liyebiliriz. 

lzmir sergisi 
kapanırken 

Atatürk'ün ve Balflekilin 
telgrafları 

İzmir, 25 (A.A.) - Fuar'rn kapanı
p mlinasebetile Büyük Önder Atatürk 
ile İsmet İnönü tarafından fuar komite
si batlcanlığma şu telgraflar g~lmiıtir: 

Doktor Behçet Uz, fuar komitesi 
reiai, 

trmır 

Anıuluuıl bmir fuarmm bpamtı 
münNebetile bana gönderilen temiz 
dunul-. tetekkür ederim. 

K. ATATURK 

Doktor Behçet U.r:, belediye reisi, 

bınir 

ıznr.. fuannın kazancbiı lllllftffa • 
kiyeli tebrik edeı im. Gelecek f,..._ lıa
:arbldarma fİmdİden Mtlamııık w sür'
atle kanı4attırılaCllk bir plan talöbet -
.... lizandır. 

(Oııyanı ı incide) leai toplanmıftı. 
Tren durunca muhafız ala 

tik. Dolayıelle konferana girmlf olan dosu Jstiklil marşı pldı "' 
TUrk muralılıu heyeti Ar.uile de ta- tep kumandanı Mehmet A-
nıştık. Konferaııam bltmeeinden IOn- olarak trenden indi. Kendisflll 
ra doğruca memleketınlz.e ıelmJt bulu kara vilayet ve belediyesi 
nuyoruz. Son ıamanJarda lngilterede birer buket verildi. Bundan 
Tilrkiyeye kargı ehemmiyetli blr ali- muhafız bandosu önde olmak 
ka uyaıı.mJ§tır. Yeni aktedilen İnaillz- Harbiyeliler yiirüyerek Ulal 
TUrk ticaret muahede8i lkl memleket d •ttil 

anına gı er. 
arumda iktisadt m1lnuebetlerfn in- Atatürk abidesinin e 
klfafw kolaylqtıracak mahiyette 88.- çevrelediler. istiklal marp h 
yılmaktadır. Bu tetrikl mesai imkAn- ağızdan söylendikten sonra 
Iannı mahallinde tetkik etmek Uzeı-e H b. 1• • ta dıv 1 nk A 
bura idik P •• n ... n Ank ar ıye ının şı gı çe e ya ge . azar &'°" araya B da • 
gideceğiz. Fakat buradan ayrılmaz- kondu. un n sonra §Blr ak 
da el ..ıı.:ııd bı harika tmı Kemal şehir namına blr nat 

n ew c.au en ,,r yara 3 • k Ha b. rı "h el 
1 f k lAd l AtattlrkU ör- hyere r ıye 1 ere oş g o an o ev a e naaıı g dedi 

mek istiyoruz. • .._ ...ı 
İngiliz it MJamtan yeni TUrld ede Topçu ikinci s~~ıf. taleDCI"' 

1 k ı-,_lnlan örU 1ar ~ Enver bir ıautuk soylıyerek de 
çıupnR ™ f yor • • _ Yüce Ankara! Mukadtlel 
kiye cumuriyetl beynelmlJel taahhtlt- ak' s .. .. r.1·1· 
lerinl tanmıak1a eöhret almq, daima ~ ... ana l/UZ ıunneue ~ew; • 
sözUnde duran, borçlarmı Miyen bir dl ~rından Ulu ~afbugu 
devlettir. Bu itibarla İngiliz aermaye- H .. arbıge sana. gelıy?.r. se,,,alı 
darlan 1ermayelerinl yatırmak husu- yü.belen Çanloaya guneıinin 
8UDda TUrJdyede emin ve Ağlam bir dan kana kana içmege geldik. 
aaha glSrmektedirler. Türklük kadar .ao1U1Uz olBUA 

Tllrk _ İngiliz iktwıdl mftn••bet- ra. Y '!""ın 1.-nkarayı yaratan 
lerfnln 1nki§af edebfleeeğiııe phean f. Başbug A taturk.,, 
nanmJ§ bulunuyonız. Ankarada TUrk Çok alkışlanan bu autuktan 
ricali tıe temas ederek bazı teklifler HarbiyeliJer hep bir ağızdan 
yapacağız. Londrad&n hareket etmez. biye marş·nı söylediler ve Abid 
den evvel Tlirkiye bUyUk elçili Fethi etrafında bir devir yaptıkta~ . 
Okyar ile görtlştilk ve bfr çok taV11fye- Gazi buharından mektebe &'it 

ler aldık. HUkdmet merkezlıide yapa
cağımız temaslarm neticesine göre, 
ilerdeki tefriki meeahnfzlıı teklfnf tes 
bit edeceğiz.., 

NE GtBl lŞLER GöRECICK t ,ER! 

Öğrendiğimize göre tngwz .erma
yedar grupunun yapacall teklifler a
rasında memurlar lçiiı: blhgeU ldlçllk 
evler fııpsına, dair bir proje de mev
Cuttur. Bunun haricinde ve daha vasi 
işler üzerinde de muhtelif projeler ha
zırlamışlardır. 

'TİMES,, HUHARRtRtNtN 
BEYANATI 

Diğer ta.raftan gene dün şehrimize 
gelen Londra iktisadi ve nui.li maha
filinin en mühim gazetelerinden ''The 
Finaneial Times,, muharriri B. M. Sa
milovici kendisile görüşen arkadaşı
mıza şunları söylemiştir: 

(Üııyam 1 i .. ~,· ... ""-
Satrn atrnma.sı takarrtir et 

lan prk demiryollarmın u&ı' 
lınma müzakerelerine 17 teş 
velde Ankar.ada başlanacaktır 

mUnaaebetle şirketin Parlsten 
cek salahiyetli mUmessilteri eli 
Bay Paskalla birlikte Anbra,. 
derek miizakerelere iştirak d 
tir. 

ADLll'E VEKiLi DUN IMRA 
HAPISANESINI GEZDi 

Adliye vekili Şükrü Sarat 
ve refakatindeki heyet, dün sB 
"Bayar ll . ., motörile lmrah ad 
gitmiştir. Orada yeni kurulan 
sane teftiş edildikten sonra, dö 
cektir. 

- Kıaa bir müddet zarfında İngil- ------------
terede her sınıf halk taba.kuıında 'l'Ur Cenevre 
kiyeye karşı pyaw dikkat bir nokta! 

nazar değişikliği hasıl olmuştur. Sa- hadJ.SeSinde 
majeste kral Edvarda karşr Tilrkiye-
de gösterllen yUksek büsnU kabul İn- (Üııyanı ı i.ncidel 
g ili.z efkarı umumiyesinde denn· sem- J_ 

yan etmiştir. Bay Musolininin pati uyandırmış ve İngiliz iktisadi ve 
mali mahalilini TUrkiye ile iş müna- ;:d!~~iyatkar davrandığı söylen 
sebatını arttırmak imkanlarını daha 

Romanın yan resmi mahafili 
cesaretle araştırmağa sevketmiştir. nevrede İtalyanın değil fakat f 
Bütün dünyada "City,, adile ma.nıf 
olan Londra piyasası para ne dolup sız ve lngiliz hükumetlerınin 
taşmaktadır. Büyük sermayelerin atıl bir darbe yemiş oldukları kanaa 
kaldığı bu devirde sermayedarlar Tür dedirler. 
kiye gibi emniyet verici bir memleket- Umumiyetle sanıldığına göre. 
te iş yapmağı tercih ederler. Bilhassa talya milletler cemiyetini terke 
mali ve iktisadi işlerle mevgu.l olan yecek ve Cenevre ile her hangi 
gazetemJz Türkiyeyi olduğu gibi tngi- şekilde ış bf rliğinde bulunnıa 
liz ~ adamlarma tanıtmak üzere be- geri kalmıyacaktır. 
ni memleketinize gönderdi. Burada Daily Telegraph gazetesi, 8 
Türkiyen1n iktisadi mali ve ticari va- muhabirinin sandığına gör~ F 
ziyetini tetkik ederek Tilrk _ İngiliz sız hükumeti, Milletler Cemiytt1• 
teşriki mesaisi i:rnkinlan hakkında kalmak lilzumu ha1':k-nda Bay 
bir makale serisi neşredip İngiliz iş soliniyi ikna etme!< üzere Rolll 
adamlarını tenvir edeceğiz.,, hususi bir mümes.11 yollryacaktıt• 

• • • 
Bugün Ankaraya giden İngiliz ga

zetesi muharriri on be, gUn kadar hü
Jcfimet merkezimizde kalacaktır. ..... 

CENEVRENIN DIJNKV 
TOPLAN1'1SIN DA 

BAŞVEKiL iSMET INöNU BAŞKA SERMAYEDARLAR DA 

Cenevre. 25 - Asamble bu,O 
toplantısında, Milletler Cemiye 
tensiki meselesinin müzakerelerı. 
nuna tehirini kararlaştırmr!'tıt· 

Alman gazetecileri GELİYOR 
Belgrat'ta Haber aklığJm.ıza göre Mr. Sum-

mervill ve Baldvın Vebb'i takiben di-
Belgrat, 25 (HususO - iki sene ğer İngili% eermayeda.rlarmm §ehri

evvel Berline giden Yugoslav ga - mir.e gelmesi beklenmektedir. 

zetecHerinin ziyaretini iade etmek --------------
Qzere bugün bir Alman gazeteci ka-
filesi şehrimize gelmiştir. 

Berflnfll en Mtytlk gazeteleırhll 
tenasil eden matbuat erkanı bugün 
sarayı ziyaret ederek def teri mahsu-

.su imza etmişler ve belediye reisi 
tarafından kabul edilmişlerdir. 
Yamt lta""ekfl doktor StoyadinOTiçj 
tarafından hariciye nezareti bina
sında kabul edileceklerdir, 

Bay Eden nutkunda teslihat 111 
lesine temas etmiş ve lngiliz t 
batının lngiltere için acil bir 
li vazife teşkil ettiğini ve silıihl 
tahdidi hakkında beynelmilel 
mukat"ele aktedilinceye kadar de 
etmesi icap edeceğini bildfrıniŞ 

N~CAŞI WNDRA YA DONDfJ 
Paris, 25 (A.A.) - Necaşi ,·e 

nındakiler Londraya dönmlifl 
dir. , 
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Yatan: Sathi ER1EM 

Petrol kuyuları Klltllr •tl•I f Galata nhhmı l, ••t1ke111•••d• 

uyular içerisinde günde 250 metreye 
inilerek kazanılan yeni bir rekor 

Bir yılan hika
yesi daha 

Liman idare•ıle Beletliıe Damadını öldür
ara•ıntla bir ihtilaf meğe kalkan kadı 

dolarda 
Mııallimter Birlifinin 

YtlQelil bir oVL. Ortada m bir kaiıdır. Bu tabiat kolq1Jtma teknik dalıim• işi yeniden 
cırmanmı andıraD petrol kuyu}a· Ustilııltık de yardım et:alMtedh'. :r.. 1_ 

rmm. ı.caı•n. pıo.tmtn yemyegU kiden petrol kuyuJarduı kovalarla cı· ortaga çı~tı 
Ph•ll!!ll petrol kokutm'. Ve bu petrol kanlırdl; llODl'alan bllk blglmlnde NnaJUmler birllfi reiai Kenan & 
kokulu w petroıun 111•tblt topralm bir kapla çıkanlmıya bafladı, nihayet dineye tayin edildiğinden relallk va
etra.fJ ballarla QevrilmlltJr• pompalar kullaruldı, Romen ~uyula- ziteeinden -ı.tifa edecektir. Bu istifa.-

Romen lçlll petrol yeni bir feY de- n pompalar kulJanmak suretile ma· dan evvel ll\l&lllmler birlltl umumi 
· dir Daha 17 iDcl uırda )(oldavya- dendeki gazlan tazyik ederek satha bir toplanbya çafınlacak, yeni reia 

da toinıa bn1Jk bir tekilde çıkan 1 çıkarmaktadır. Bu euret1e gUnde 12 aeçilecektir. 
petrol aramcrlar tarafmdan araba te- vagon heaabile 12.000 vagon ham pet· Toplantmm hararetli olacağı, ev-
JrerJelderiDI y8'lamak için kullanılır- rol iatihaal edilebilir. . velce Uıfiaalu iatenlp geri kalan birU-
41. ıaeo a kadar petrol araba tekerleği Görillüyor ki Romanyada t&bıat fiıı yeniden dağılması etrafında hara· 

Jılmet etti. Aınerikada romatizma müsait, teknik ileri, fakat bunlara raf retli milzakereler olacafı aöylenmek
lçin .-arengtz bir ilaç sayıldığı gibi men petrol işi ve petrola bailaıum •· tedlr. 

llomen petrolleri 1905 den sonra ya- nayt itt mukadderatnu Romanya dJlp- Oota mekte,, mııa"imti
cı aermayeniıı eline geçti BugUn na ballamak mecburiyetinde Jralmlt' 

uıı, açık arttırma ile hük&net pet- tır. GörUnilfteki ptatatma ratmen find.e B derecesi alanlar 
rol imtiyazı satmaktadır. Tek prt bu- petrolun ve sanaylln nuıl bir koloni Orta mektep mualllmllii imtlh .. 
rada Ramen teçiainiıı yüzde yetml§ bet halinl aldıflm bu petrol Jıuyu1an ka- nmd& muvaffak oalrak B derece81 a
nlabettnde çalıpıuım t.mıhı etmek· dar iabat edecek bir mlu1 yoktur. Ak· lan mua1llmlerln bir Mll8 mezun ad-
ttr. alnl g&tterecek dellller pek goktur. cledilerek Ankarada Gul eutlttldne 

Rom&1lyada petroll. konan eerma- Yabancı serma19 endoatri w tlca- devamlan bildirilmiştir. 
yenin ,aJrde aekaeni yabancılara ait- ret, flnana itlerlnde olduiu slbl bun- Bunlar bir tepinlevvelde Ankara-

larm bir parç88J olan petrol meaelesi- da buJunacaldarchr. ı.tanbWcfan 14 
tir. Petrol itinde birinci derecede tesir- ne de çetin mUcadeleyt Romanya top- muallim (B) dereceel aldJimdan bun
H eerma tııglliz kapitalldlr. Serma- raklannda yapmaktadJr. Bu mtıcadele larcWı ilk kafile dUn akpm Ankara
yeııtn ~ kırkma l&hlptlr. YD.lde niD birinci pllnmda gözllken mın•ra ya gltmittir. 
2' FramaZ kapitali, ybde 3 .Ameri· birbirine rakip yabaneı kapltalln dlS- Enstitilye gidenlerin tepinievvel 
k ka itali yüzde ylrml Romen ka- jitp.tdlr. Fakat bıkikatte bu top- mHıJ•n verilmiyecektir. tkiııci kısım 
p~. ' rak1ar bobörler için bir ring vazife- mualllmler de pazarteıd gtlntt Anka-

Romanyada petrol iti yalnız ibra- al~ ve tabU menhalar yalnız raya gideceklerdir. 

Llmall tdareeile belediye arumM 
garip blr fhtuaf çıkmlfbr. thtDAtm 
llebebi pdur: 

Liman Jdan9l Galat& nhtum çök
tuttı için nhtmu tamir ettirmektedir. 
Bunun dea•aJtı JalJmlan da yapıldık 
tan IODI'& nhtmı yilbeltilecektlr. 

Liman idaresi bunun için hUIJ'la
dılı projeyi İktilat veklletiııa ıön
dermif, bakanlık da uygun bularak 
tud1k etmlt ve parayı liman ldarelll· 
nln emrine bankaya verm'i§tlr !. 

Liman idarmi bunun tlzerine bele
dlyeye bq vurarak nhtmı yolunu ta
kip eden cadde de nhbmla birlikte çök 
tUttt için onun da bir buçuk metreye 
yükleltilmesfni i9teıntftlr. 

Evvelce caddenin tamiri nhtmı lir 
ketlne aitti. Şimdl liman idaresi bu 
yWaıeltme lfini kendi yaptmla bile 
cadde Kara.köy meydanmdan yUksek 
kalacaktır. 

Belediyenin elinde fazla yol yaptır
mak için tahsisatı olmadığından ll· 
man idaresinin böyle itlere kalkıpıa
munu latemigtlr. Fakat liman ,dare
al mrar etmektedir. Durum bir heyet 
tarafmdan tetkik edil!cektir. 

ilk tedrisat 
müfettişlikleri cat tel olm•kla kalmU. 919 danben yabaDc:ıJarm hesabma iattmnarla kal- Ba muılHmler enstıtUde tlç aömestr 

memlekette kurulmakta olan sanayi& mıyarak t&bll menbalar bolm6rlerin okuprak diploma alacaklar ve 937 

nda ed Bir ""k aanayı· pet heeah'M da feda edilmektedir. den -1-A.. orta mektep muallimlik· v . 
rol
da ~-1 ... -...er.:.XN -küz e~ Jloı'evlde ıeı n11111U'ab petrol ku- _.:;;; edileoeklerdlr. ı enı ve genç elemanlarla 
~- •"' yu8UJWD lld aene .unın- 1MIJDI bunun t ı. • .ı.• ı '-

tedlr. aı 1'llden aomanyanm. ortam- ttpDı bir dPlldlr. &nebi ve azlık kadroları aıcvıye eurıece~ 
na toplanan UJl&1I mmt:abaı TraulJ. Ecnebi ve ulık okullan kadrolan· Ankaradan gelen haberlere göre, 
;. zlraatlle t&kaalqmayı temin e- TAKSIM SUYU iKi GVN na alt hazırlıklar bitirilmek Uzeredir. bUtUn vilayetlerdeki müfettiş kadro-

~ •tlld~ıadfı i1J 'fa ,.ll't KESii-ECEi( Ka4rolar qü~p;J. ... ~ ~ \arının takv~y&;i etrafında vckaletce 
men anayjıl gene bu vaziyetten mwı Ankaraya glSnderilecektir. Bq ıııUfet- tetkikler yapılmaktadır. 
olmak tmttnmı lııulamJ1or. Mem1e- Taksim suyunun ana boruaunda ta tit Bay Şevkinin bu kadrolan götür Ancak milfettitlerin milvazenei u-
ket.e -1-- .._._ Jl9bnll bet llGl mlrat yapılacaiJııdan &ıtlmtlr.deki pa- mem muhtemeldir. mumiyeye devredllmlf olm•J•n 'kad-

ı- 1 - arteai w lalı ıttnlerl Tablm auyu ro1ann ~bu eene lın-
teminlnden baeka bir ~ bırakmıyan keellecektlr. Mektepler ne valut 
petrol işletici kuvveti adet& yabancı 1 ? kla blraJmıamllbr. 
bir memleketten geliyormuş gibi tesir NAICIL VASITALARI KON· açıııqo1 lor Tetkikler nettcmlllde viJ4yet bOt;ce-

vakıa evveline T ROLA. B A C!LANDI .. .__ ,_ 30 1illde rtamek- !erinden aynlacak tahl'!•tla yeni ve 
yapmaktadır. on sene ~ .u&111ektep-- ey ; 0 genç elemanlar taybılt bunun için bir 
ııuaran petrol Romanyada on kere Ot.omobll, otobOa gibi kara VUJta- t.ep1erle llaeler 29 eylillde tedrisata kaç yerde imtihan açı)muı dtllflnttl· 
ucuzdur. lannm tramvaylann durak :yerlerin- bqhyacaklardır. mektedlr. imtihanda kazananlar Gazi 

Fakat bunun devlet elinde daha u- de hallmı bu vuıtalara binmelerini :tsTANBULDAN TAŞRAYA TA· terbiye eutıtilsllnde bir kursa devam 
euza maledihneal ve daha ucuza sabi- gtlçletttrecek tekilde geçtlkJerl g&rW- YIN EDİLEN MUAI,J.lMI.ER - ı. ettiriWlkten sonra vlllyetlere tayin 
maaı milmldlndilr. Prahova, Budn, mUt. a1tmol tube memurlarm& yeni- tanbuldan taşraya tayin edilen orta olunacaklardır. 
Bocau, Dambroltza vlllyetleri iki ae- den 1 ddeW emirler verllm1ttlr. Me- mektep ve 1üıe muallimleri harcırah-

ne önce 8 milyar k'lo ham petrol la- murlar dilnclen it~ kontrol& bat- tanm a1mJtlardır. Bir kaç gi1n ic:inde lstanbul b1•nalarJ 
tUısal etmteıerdlr· Rom&Dyad• sana- Jamiflardır. yeni vazifelerine gideceklerdir. 

J1a hlklm oJan petrol, la1zler w Ro- BE.UDiYE. •VHASE.BE.SIN ŞAHADBTNAKE TABR!Ft - lm 
manp mikyumda bir pıtna ahlp l ı roz adaaJ Cumuiyet ilk mektebi tale-
oJmadllı tç1n JrenM-la' eanayt l&ha- DB ll'T 'HAN bcalnden 1'11 numaralı Cemil iki aene 
amclan ÇlklnP _.. bam madde w Belediye muhalebetdndeJd on iki evvel alclJiı p.hadetnamenln tarlhin.I 
ihraç ~ J1a!1De koyınak emelinH. mtlnhal memurluk için dUn imtihan detiftlrmlt, lstanbula & terek bir or
dlr. Battl ham petrol l&tmalr arzuau yapJllmlbr· imtihana M ı:.e mezuna ta mektebe girmek latemlftlr. 
daha btudle hlkim buJuDmalrt&dn'. glrmlftlr. Şahadetanm•ln tahrif edildiği an-
~ mWıim bir petrol allCl8I lqılmca p.h•detname ile nllfua kiğl-
ola J'rUl8IS ham petrolu cbp.rdan • 150 yacında dı ml8adere ec!Hmlt, tahkikata bae-
bp bDl1l ..,,lekMlnde kendi vuıta- Y 1anmıttJr. 
JarlJe tufiYe etmettedlr. bı·r ko .. ylu" YENi NAKfI,t.ER - Samaun u. 
~ hlldm ,...atım petrol sesi beden terbiyesi muallimi Bay İh· 
~ umumi tartlar içinde Mart(tad• çıba -Ula leli,, IUt- wı Kumıpap orta mektebi beden 
bll I""' '6ylece ham maddelife doğ- hal, .,.. kawıncla Boso adm4a terblyeel mualllmlifine, Selçuk kıs 
ra lllrllkltlJor· bir lllJJ8n8• yb .ıu Jafl11& clrdl.. San'at mektebi tarih muallimi bayan 
ROMEN PETROLU RUSYADAN ~-- Mr bu(ak uırbk lhtipmı N'lkhet 'Oaldldar kız 1&11'at mektebi 

SONRA IKINCl Milis din~ H hafaunun ,erinde tarih muammllline ma&şlartle w har 

Romen petrol tuyuJan boL Ruaya- 1~oı_•.,.. __ a_,._ .. _70_~_. -~~-- eırabms ııak)ec!lJmtelerdlr. 
dan mnra AvrupamD lldncl petrol 
memlebtldlr. ~ aanuç1ı vagoal.-.-..--------,1 E.DIRNE.KA'P.I ŞEHITUOI 
1ar1a c1o1u petrol f~ vanbr. KiME. Alf 1 

BagQn bDe ç.ahpn e1UdeD fUla ı... ç 1 ki Ecllrnelr&pldal febltllte de ~ 
fl19 fabrlbm mevcuttur. )ıfesell Plo- 1 p a ar raf kM'• .... bUlunulmqtur. tddia-
eetl fabrikam 2800 ifçl ç:elıfbnr. Ve çdar, tehltllk aıeumm kendilerine •· 
gOnde bet ,O. vagonla asfaltlı veya. lt old1Jlullu, b\IDU lıbata yanyacak 
hut pantlnll ham petrol ifler. Fahri· Roman tapu aenetıertne malik bulunduklaraU 
kalar mocJem tekilde çalJprlar. Uerl drmOtJel'• beledlyeden anaiarm 

Romanya arutal IC>Ddaj için de mü naruuu lltemlllerdlr. 

Jlanfi renklerle w 
nasıl boqanacalt? 

Belediye yapı ve yollar kanunu mu
cibince ı.tanbuldakl blnaJann ..,. 
renkte 'bonnmelan ~r. ~ 
rln ,.ı plbmm tatbikine batJandılr. 
tan IOlll'& boyanma mecburl19tl de 
ehemmiyetle yerine ptlrilecektlr. Bir 
fen heyeti yakmda eehrln muhtelif 
aıemtlrinde sokaklann, binaılann gU
ııet alma, dJrbk ve geırltliklerini tet· 
kik edecek, her eemttekt binaların ko
yu ve açık renklerden hangisi ile bo
yanmus 1bmı ge1ecelini teebit ede
cek, hasırlanacak rapor gehir mtıte

tehaumı Proata verilecektir. 

LIMA.NDAICI VESA.lT 
Çot!A.LTILIYOR 

Tacirler HmıncJakl ftllll.itin ulıfm 
dan pklyet ebnlflerd•. Liman ldare8' 
huawd vaarta kiralıyara.k ıikAyetlerln 
önllııll a1Duya karar vemılftir. 

MEŞHUT CVRVMLER iÇiN 
KONFERANSLAR 

Mahakemesı son 
sa/lıaga geldi 

Balatta damadı Tayyare cemlJe'f 
memurlarmdan Seyfiyi balta ile a. 
dUrmete davranmatkan lstanbul 
cea hakyerinde d1lnlflllUI yapılu 

Saffetin •tlnkU durufl"•smda, 
Hnaeyln, phit olarak dinleııllml .. 

Kaynuanm durupuw, bu t 
le eon eafhuma yaklqm11, mü 
umumi doeyayı mtttaleaya almı~hr. 

Bir ÖliJm suçlusıınıın 
muhakemesi 

Evliya oflu ıı:u.tafayı bıçakla O.. 
nmdan yaralıyarak perltonitle ölme
sine 11ebep olmaktan suçlu Lb Mah 
mut, latanbul afn'ceza hakyerindıe 
dllıı de muhakeme ed.lmiş, mUhakeme 
phit çağm1muma kalmıştır. 

Uç yıla mahkfJ.m oldıı 
Beyoflunda Kozma oğlu KOllllnla 
~dan 250 lira deferinde iç 
top kumq çalmaktan suçlu Ahm~ 
Uçilncll ceza hakyerlnce Uç yıl ha~ 
mahk9.m edilmltttr. 

Yusuf tevkil edildi 
Galatada Kumbane caddesinde 11111' 

merci Koçoyu aeldz yerinden bıça)dlio 
yan Yusuf, adliyeye verilmiş, etlntat 
hlldml tarafmdan, te\ kif edihniftlr. 

Azgın beygir 
Arabanın oku ile 
gara1ini 
Ahmet isminde biriılnlıı br111° MllJI~ 

bentr dfln öiledm IODI'& Belikt 
J)ohnabUgeJe ...... bir 
dan trlmaDI. W Aluqec1l ~ 
kopmya bq)am• 

Alem benh' Camlı kötk 6nUnde 
Topga mektebi arabasına çarpmıe. 
rabanm oku beygirin göP&nden 
mlftlr. Beygir hemen ölmttttir. 

stLAH A'rı'IOI tÇIN - K 
pıda Kolluk sokaimda oturan t 
aa.rhoe olmuo, Kadirgıı. caddeeind 
tlnlıı kahvesi lSnUnde siWı at.mit, 
terllerl korkutmqtur 

thean nlra atarken yakalanm 

L1sTtK ştRKETlNDE y 
GIN - Evvelki ıece 
Llat1k ılrketinin yeni yapılan 
dan yanım çıJmue. latanbul it! 
vaktinde ,etJetltlnden yangmı 
aöndi1rmUttQr. Yangının elektrik 
talı ylbıllnden Çlktıiı tahmin ed 
tedlr. 

n:RE DOŞTOCU SIRADA -
tlhte takender mahallelindıl 
_,,.r ctterct Şevki enelld pee 
nmda Fatlll polil merkezine 
y&Jllllldan d&len ltfaiyenJn 
kendim• çarptıimJ, yeN dutaıll'l~ 
rada oebinde bulunu 62 llrumm 
boldutunu iddia etmlştlr 

DEIİtRtB YARALADI - C 
de Demirhun mahalleatftcle otura 
leyici Ali kan,ı A ile bir 
meeel•indeıı kavga etmll, Ali 
le kanmıl sat elinden ve befll'(1aa 
ralam11br'. 

----!91!!!!~ 
ftlA.ARIF VEICILI BUGON 

GELiYOR 

BaiWr. Arulnln mtıındesi Amerlbn Yuan: '8ele!1Je ba lddla)'I varit görmeyip 
S08)'etelerlatn ça.Jıpna tan1arm& tel.· Refik Aım.t S--.U kabul etmeylDCI it mahkemeye alaıet· 
d61 edecek vazlyettedlr. EUideD 2.000 mıe. mahlreelı tarafmdan din mahal-

Methut cllrilmler kanunuııa alt ı.. 

metre19 varmak tçln en IPiı iti• Kıtap halinde hamlsp çıkb. len ketlf yapdmılbr. 
ne ç&lıp1riJ. Şlm.dl lld btıcl* P 
ba ICllld=' m~ ~~ T AlllR DiLECEK. YOLLAR 

.., UW-'"'.. 100 it ..... 
mektedir. Gtbldl !50 metrenı~ bir Belecllye, l:feDk&y • lçerent6y yo-
bir rekor da kuanJ1ımltlr ...,,.~ ıu ile K1Jl'balab4ere • Kayq dalı yol. 
yerde l1d ayda 1800 metreye tn•fflk· Daiıtma yeri: V AKIT KtWlphaneet ,Jannm tamlrtD8 bra.r venniftir. 0 el 
....,._ en cWIB .-.Jı OIO ftl' Jtallrmm ~ tf)d.yıetlerl 
meb:"'9 ln11•,ur. 'Dl llbep ollll 1"1 JOllar iki ay mfm· 

Blttlll ~ ~ .JroU..,... rr-----------ı ... _. .... 
....... u 

Um&tname dUn mttddeiumumlliktell 
zabıtaya g&ıderllmft. oradan bOttln 
mıerkeslere dalıtılmıltır. 
~ dlrektörlQO, 11.bıta .... 

murlanm kanun ,. talimatname etra
fmda !Ml6mattar JnJmaJc için bUttbı 
memurlara bir kaç gb içinde konfe- b1ldlrlı.cetl ~-
l'UIBlar verllmeelnl ~ 1 WQıe barem '9tvellnbl 

tık konferw puartmi 81rbü1 ve-i Jıaftaıa Udu- bDdlrl1eoeil h&114• 
rllı•ktlr. ~ ~ ..... 
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~ 4-KURUN 

• • 
ıncı 

~ karar verılen ve tam.amma yem uç ::::::; ... .. Ô d • • • ·· ·· d n biiT. 
ft1 . ehli vukuf tarafından 9510 lira kıy- ~ Kurultayının ilk toplandı~~ ~~n. n enmızın onu~ e ~ eP 
'fh met takdir edilen Beşiktaş Atik Teş- ~ 4 üncü defadır onu yıldonum- saygı ve hayranlıgımı .. la 

vikiye cedit Meşrutiyet mahallesinin ~ lerinde sevinçle kutluluyoruz. yoruz. . fi 
atik Dere cedit Mektep sokak eski 13 ~ ô~le biliyoruz ki bu bayram Atatürk, vasfında hıf ti 

Gaziantep, (Özel) - Bayan Ay~e tn
cidayr idaresindeki biçki ve dikiş yurdu 
halkevine bağlanmıştır. Kıymetli Ba • 
yan İnci, esasen halkevi kurslar şubesi 
başkanıdır. l 

Ha/tada bir; 

Yurt memlekete şimdiye kadar bir 
çok san'atkar yetiştirmiştir. 

Yukarıdaki ttsim İnci yurdunun aç
tığı sergilerden birini göstermektedir. 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Ü:Jıyam 1 İn<';dRJ 
Cenevre müessesesi için gerçekten 
takdir edilecek bir mahiyeti haizdir. 
Fakat umumi siyaset bakımından 
ne gibi bir fayda temin edebileceği 

belli değildir. Zira bu karar üıerine 
l\lusolini garbi Ha_beşistanın da işgal 
altına alınması için derhal emir ver
miştir. Milletler Cemiyeti sanksiyon 
tedbir;eri ile Habeşi.standa İtalyan 
taarruzlarını durduramamışkcn bu 
tedbirler kaldırıldıktan sonra artık 

yok denecek dereceye gelmiş olan bu 
memleketin şimdiye kadar işgal 
edilmemiş kısımlarına nasıl yardrm 
edehilir? 

Bununla beraber Milletler Cemi
yıe,ti taraflndan verilen kararın ifade 
ettiği mühim bir mana vardır ; bu da 
Habeşistan meselesi milletlerarası 

usullerine göre tamamen hal ve tas
fiye edilmedikçe Avrupa işlerinin 

aydrnlanarnıyacağr, Italyanın sulh 
davalarında faydalı bir rol oynıya
mıyacağı hakikatidir. 

Şimdiki halde Italya Cenevre 
müessesesi dışında çalışmaktadır. Bu 
çalışma son haftalar içinde küçük 
itilafa yaklaşmak suretinde tezahür 
etmektedir. Titüleskodan sonra Ro· 
manya hariciye nazırı olan Antonl's 
konun eski Roma sefiri ve İtalya ı 
dostu olması ve ltalyanın da Ro 
manya petrollarına muhtaç bulun 
ması iki memleket arasında bir an
laşma zemini hazırlamıştır. Diğer ta 
raftan yine İtalyanın Avusturya 
vasıtasile Çekoslovakyaya yaklaşma ·• 
istediği hissolunmaktadır. Ancak 
Yugoslavya ile ltaJya arasında bi 
anlaşma imkanı bulunabileceği şiip 
heli görülmektedir. 

hadiseleri zorlamıyacağı muhakkak· 
ur. Fraruıa ile Lehistan ara.;ında 

ki askeri ittifakrn yenileşmiş olması 
da her hangi bir sergüzeşt siyaseti
nin basiretli bir hareket olmıyacağı
nı Almanlara hatırlatmış olsa gerek
tir. 

Bazı Fransız gazeteleri Hitleri.n 
(Mayn Kamf) ismindeki kitabında 

"Ben fethedilecek bir memleketten 
bahsedilince iptida Rusyayı dü~ünü
rüm . ., Tarzında bir ibare bulundu
ğunu kaydediyorlar. Son Nüremberg 
nutuklarında da yine Ukraynayı i
ma eder sözler bulunduğunu ileriye 
sürüyorlar. Fakat Avrupa işleri çok 
karış:k ve gergin olmakla beraber 
şimdilik bu türlü imalar ile kaste
dllen bir vaziyet karşısında bulun· 
madrğımrzı söyliyebiliriz. Bu itibar
la Alman hariciye naz rı Nöyratın 

Budapeşte seyahatini, propaganda 
nazırc Göbelsin Atina seyahatini de 
daha ziyade umumt vaziyeti tetkik 
hududu içinde görebfliriz. 

ASIM US 
--~---------------------------

Necip Bey 
Diş Macunu 

mükerrer yeni 17 numaralı a.partıman ~ l a·ı b deg"'ı·ı ku .. ltür te2pih kabul etmiycn clelıaP . ~ . . . . b" = ya nız ı ayramı , :$ 

olup teşkılat ıtıbarıle karesımen ır 5 
6

. h 'kulad l. vil T ·· k saoof 
koridor üzerine dört kömürlUk bir ~ bayramımızdır. Ve yalnız ır ::ırı e ıg e ur • p 
merdiven, bir merdiven altı, bir ~ ba.yram günü olmıyacak, geçen .iyaset alanından mrll ,al. 
merdiven altı, bir oda., bir hela sabit ~ son bir yıl içinde millet ölçü halini kurtardı. Türk kül ;J. 
oda, bir hela sabit kazanlı tek- ~ sünce olan bir ilerleyqin aldığı nün dünya kültürüne ka. " 
neyi havi çamaşırhane :sro~· ~ yol işaretini çizecektir. olduğunu isbat eden delill~ 
Bu kattaki dairede bir korıdor u- § kel}le.";p ortaya koyrrtOI" 
zerine iki oda bir mutbah mevcuttur. ~ 26 eylül 1932 denberi ge- 1" 

- mllletinin geçmi~ zamanım -~ Ayda 13 lira kira getirmektedir. ~ çen dört bayramın her biri bir al.,.._ 
- tardı. Dü yolunda boc. ' ,, Zemin kat: ~ öncekinin üstüne konmuf ve l ki ,. 

Demir camlı kapıdan girildikten ~ T .. k d ha genis bir görü• ilim kafüelerine rehber ı e J!ııl 
k k di - ur e a ~ :r m·,"lletı'nı'n o• u"'tu"n ı·stı'kbt11ll" sonra bir kaç aya basarna mer - s . k ili 

k ta k l C k~ ı b'' =. veren bır basarna , m et ve venle bu a çı ı ır. ame 11.n a o- = . •v• kurtarıyor. , 
lun .. mUş samanlık üzerinden birinci -~ milliyet ıuuruna getırdıgı hız 

1 
b b. ;il r :ı mil iyet ağının ır 

daireye girilir. c: ve yükseklik derece$ini göste- desi değ:l midir? 
Birinci daire: Camlı kapılarile bö- ren bir sınır tQ§ı oldu; nasıl ki Jeyı·~ 

Ben dil bayramı "": Iünmüş bir koridor üzerine dört oda milliyet beşer tarihinde teklik· """ 
bir mutbah, bir hela, bir banyo var- t t lul ... çıkıırı hayvanlık- milliyet bayramı anlıyorum ı!I 

· k" t' k di .,_. · en op uga ~ ' ·ıı· b · lık ,,,.. dır. 30 lıra ıra ge ırme te r. J.KIDCl nf .. '"k r . / t mt ıyet ayramını ınaan ~ ... 
kat: Bir antre, bir koridor üzerine beş tan insa ıga yu se ışı an. a a~ rfoin zaferi sayıyorum; pır 
oda, bir hela, bir banyo, bir mutbah ' bir i~. ol~".lu~~ı dil bu bırle~t! bizim milliyetç:l;ğimiz beJI 
mevcuttur. · ve yukselışı yuze çıkaran, gos· it 

Üçüncü kat: teren ve haykıran bir vc:rlıh ol- ml ytl 

J 
mından fertler milliyet catfl 

tkincl dairenin aynidir. 32 lira ki- du ise... sında nasıl lcrdi tama• ı JI 
ra getirmektedir. .. .. .. • farsa insanlık bakımından 

DördilncU kat: 1932 ey!ulıınun 26 smda dı- bütün milletler de bir milli~ 
İkinci ve UçUncünün aynidir. Ayda ~ limiz için fikrimizde tortu ha- öyle tamamlayıc:aı:lırlar ... 

33 lire. getirmektedir. Yeni olan bu ~ linde toplanml§ olan bilgi §un- Tiirk dilinin biitiin kaltl 
bina arttırma.ya çıkarılmış olup 5.ıo. § dan ibaretti: dillerine ana 'ka'J'Tf{lk o!dtıı-
936 günüden itibaren şartnamesi her- JI 
kesin görebilmesi için daire divanha.- Türk düi yarım asırlık bir hakikatinin anla1ılmruından 
nesine asılacak ve 27.10.936 tarihine uyanıklığa rağmen yabancı is- ğacak fayda her kültür çolıl 
müsadif e.alr glinü saat 14 den 16 ya tiliin a/.tındadıt ve bu i.tilci al- ması gibi elbette sınır tanıt1' 
kadar Beşinci İcra memurluğunda Ba- tında kendi gelİ§me kcbiliyeti- yacaktır, 
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüz • k b t • b. haldedir. Zen· Hakkı Tar1k Uf de yedi buçuk teminat akÇMI &lımr. n~ a~ ~.mı§ ır • . . 

Arttırma bedeli, muhammen kıy· gın bır Üım ve edebıyat dül ya- Bugün yapdacak 
metin %75 ni bulduğıı takdirde ihale pabilmek için yazı dilinden u-
yapılacaktır. Aksi halde 15 gUn daha uık kalmq söz unsurlarını der- iop.anıttar 
temdit edilerek 12.11.936 tarihine mtı- leyip toplamak oe Türk diline Dördüncü dil bayramı münaseb" 
sadif perşembe günü ayni sa.a.tte yi· istiklalini ve i•tiklalinin netice- tile bugün şehrimizdeki bUtün Ji'1' 
ne muhammen kıymetin %75 n1 bul- • • k kevlerinde tören yapılacaktır. 
duğu takdirde satılacaktır. Bulmadığı = si ol~n ınkışafını verme ge- EMINONtJ HALKEVINDE 
takdirde 2280 numaralı kanuna göre f rektır. Eminönü Halkevinin Cağaloğlll• 
be~ sene tecil edilecektir. l Türk düi üzerinde bu ara- daki merkez salonunda törene ~ 

2004 numaralı icra ve iflb kanu- ~ da yapılan arQ§ttrmalar büyük saat 18 de başlanacaktır. Evve 
~unun 126. mcı maddemne tevfikan f b anlarla bezendi ve bizi mil- Ankara. radyosunda verilecek etfJ' 
ıpotek aahıbl alacaklılarla diğer ali- • Cl§ • • • •• • lev dinlenecektir. Bundan sonra g,l 
kadaranın ve irtifak hakkı sahipleri- ~ li ~Ü hazıne~~n~~ ote~e ~ende kevinin kendi hazırladığı progrr 
niı:ı dahi işbu gayri ~enkutdeki hak- ( dagınık Ve kültür da.ıresınden mm tatbikine geçilecektir. sırasU• 
!arını ve hususile fe.ız ve masrafa uzak kalmış servetlerıne kavuı- A) İstiklal marşı 
dair olan iddialarını evrakı müsbite- ~ turdu; ancak Türk dilinin inlti- B) Kurultay marşı 
lerile yirmi giln içinde icra dairesine ~ şafı e1111acına doğru ilerliyen C) Dil, tarih, edebiyat konrl~ 
bildirmeleri laznndır. Aksi halde hak· E b . el l b ld d üyelerinden Sabri Esat ta.rafındııJS 
1 ta · ·ııe ·1 b't 1m dık a = u ınc eme er u son yı a ır a.n pu sıcı ı ı e sa ı o a ç .§ • .. • • söylev, 
satış bedelinin paylaşm.asmdan hariç § ki yalnız turkçenın zengın ve Ç) Halkevi orkestrası tars.fı?I' 
kalırlar. ~ beynelmilel ilim ve edebiyat di- dan konser . 

Da ha fazla malUmat aln1ak istiyen- ~ li olman için tutulacak yolu Gece de saat 20,10 da Halke\TJ• 
lerin 934/ 1317 numaralı dosya ile ~ en ilmi oe ümi olduğu için de nin gösterit kolu tarafından aiil· 
memuriyetim.ize müracaatları ilan o- ~ ameli. olan açıklığı ve keskin- hane parkı methalindeki salonund' 
lunur. § ı·!!.!1 .. t J• bir temsil verilecektir. :: ıgue gos er ı. ------------- = BEYOÖLU HALKEVINDE 

Dil dersleri ~ Günet - Dil adlı Türk dili Beyoğıu Halkevi ·de bugünU kllt-
Kooıköy Halkevinden: ~ tezi bu çalqmalara idrak ve lamak üzere zengin bir progrııfll 
Fransızca, İngilizce, Almanca, 1- ~ semereli bir İstikamete sevko- hazırlamıştır: Programa tam sa.&t 

talaync~ ve_ ı:usç.a. kursl.tn ~eçen B&- } lunabilir bir mana ve mahiyet 21 de başlanacak ve; 
ne oldu~ gıbı bu sen~ de 15 ilk teşrin !fi getireli. yalnız bununla da kal· A) İstiklal marşı 
936 tarıhinde açılacagmdan devam et- ~ d • r·· k dil t . .. .. .. n·1 B) Hıfzı Tevfik tarafından (TilrJC • .. 1 = nra ı. ur ezı, uçuncu ı _;1

1 mek istiyenlenn idareye muracaa.t a- § K l J k. 
1
. b dilinin ilerley; şi) mevzuu etraf~ 

NUREMBERG NUTUK
LARININ AKiSLERi: 

rı. § uru tayın a 1 yer ı ve ya an· bir konferans verilecektir. 
-------------- § cı dil bilginlerinin işaret ettik - Bundan sonra gösterit kolu dJ 

Yen İ Eser fer: ~ ler; gibi, tesirini Türk dili sa- (Yanlışlıklar serisi) adındaki ~ 
§ hasından dünyanın dil ilmi a- perdelik bir vodvili temsil edeoetc· 

l UKS(;h it.l1C iti d. 'H:: ı.ıllci~< 

gençlerin lezzet ve ko~rnsurıu $e 
.. ..., seve ku11andığı yeg~ne r1i~ ma 
cunudur. Dişleri heyazlatP mık 

ropları izale erl.-er. T'üık malıdır 
Her yerde h1lnnur. 

Fiatı l 5 kurustm. 

Geçen haftalar içinde toplanar 
Nüremberg Nazi kongresinde Alman 
cumurreisi ve başvekili Hitlerin söy
lediği şiddetli nutuklann akisleri 
hala devam ediyor. Bu nutuklarda 
Bitlerin şiddetle bolşevizm s istemine 
hücum etmesi bir arahk Sovyet Rus
ya - Almanya miinasebetlerir:de teh
like ihtimallerini hatıra getirmiş
ti. Hatta Rusyamn Berlin elçi!!ini 
geri çağıracağı şeklinde şayia1ar bi- r.::::::::: P - lt YAK 1 N DA ::::=:~ 
le ortaya çıkm~tr. Fakat aradan bi- fi r •• k :: 
raz zaman geçınce heyecana düşen :: Uy Si neması~~ 
sinirler sükun bulmuş, bu ~yia:arın ~~ 5i 
mübalağalı bir tahmin eseri olduğu p . .. ~ 

an1aşı1mıştır. f: yenı mcvs,me gl 
Gerçekten sulh taraftarı olan L ................ başhyor ••···· .. ····::::11111 

Sovyet Rusyanın bilerek ve istiycrek ···-··········· ••• -·········· 

l{RAL EDVARD VIII. lN TORKI-
YEYI ZİYARET ALBÜMU ~- lemine kadar yaydı, ulaştırdı. tir. 

DIGER HALKEVLERINDE 
1'ürki)'enin ve Büyük Şef Ata.tür- ~ Dördüncü Dil bayramında i- Bundan başka Şehremini, üski1· 

kün kıymetli misafiri olan lngiliz § lim sahat1ında kazamlmı:ı bu dar Kadıköy ve Şile HalkevleriJı° 
krah S. M. Edvard VIII. in _bura- ~ zaferin ne~esi ile daha büyiik de dil bayramı münasebetile t öre.il 
da geçirdiği günlere a!t. zen~.n fo- ~ bir övünç duyuyor ve milli var- yapılacaktır! .. 
toğraf hatıraları (Yedıgün) ınuesse ·ı\. 
sesi tarafından tertip olunan nefic; ~ıı11ıııııııı111ııımııııııııııı111111111ıııııııı11111nııı1ııııınııı11111ttllllllll11mııııııııııııı11ıı ını 111ııııııttıı1111111ınnııınıı11111ıııt1ıııını 
bir albüm içinde toplanmıştır • TAKSİM BAHÇESINDE KAPALI 1 

Okuyucular, yüksek tarihi kıyme- KISMINDA .:!ı,. ' 
ti bulunan bu ziyarete ait fotoğraf- H A l K .. dlr4 
ları, ı~olleksiyonları arasında toplu OPERETi ~ 
olarak bulundurmak fırsatını bu su
retle elde etmiş oluyorlar. 25 kuruş 
gibi çok ucuz bir fiyat konmuş olan 
bu albüm mahdut miktarda basıldığı 
için hemen şimdiden tedarik edi-
niz. 

Bu akşam 21,45 el • 
KIRK YILDA Bf • 
Operet 3 perde 

FRANSIZ Tiyatrosu 

1 tablo 
Pazartesi Kadıki,y 

Süreyyada 
KIRK YILDA BİR 

••••mt. Dün ve Yarın 
26 eylül cumartesi suvare 21 de 27 Eylül pazar saat 18 de matine 21 de suvare 

TAMARABEK Revüsünün veda 
müsameresi 

TAMAMiLE YENi NUMARALAR 
Pariı için hazırlanan programlardan: Fiat 75 - 50 - 25 kuru~, localar 2 ye 3 lira 

1 ercüme l<..ülliqalı 
llk beş seri yani 50 kitabı ta· 

mamlanmrştır. 6 ıncı serinin 8 kita-
bı çıkmıştn-. 1 

Alınız ve okuyUnuz ! ı ı 
Müracaat mahalli : V AKIT kitap evi 



~-KURUN 

~rpakade 
li altı kurmay subay d·ploma aldı, Harpa ademisi direk

törü General Ali Fuad Erden pek değerli b·r söylev verdi 
Bu yıl Harp Akademisinden çıkan 

talebelerin diploma almalan merasimi 
dün saat 14,5 da Harp Akademisi ko • 
mutanbğıı;,ıda yapılmıştır. Merasime 
Orgeneral Fahrettin, Ali Sait, Topçu 
mektebi komutanı albay Muzaffer, Ye-
dek subay okulu komutanı, Deniz lise
si müdürü, mektep talim heyeti ve or
du erk~nı. vali ve Parti başkanı Muhit
tin Üstündağ, Giresun saylavı Hakkı 
Tank Us, Konya saylavı general Ali 
Fuat, Maraş saylnvı general Ali Hik
met, Tekirdağ saylavı Hüseyin Rah
mi Apak, Urfa saylavı Behçet, Gilmil§· 
hane saylavı E<lip Servet, 'Oniveraite 
rektörü Cemil Bilscl ve daha bir ~ok ze-
vat gelmiş bulunuyorlardı. 

Merasime tam saat 14,30 da istik -
lal Marşı ile ba~lanmış, Orgeneral Fah· 1 

rettin diplomaların bir kısmını orada 
hazır bulunan zevata vererek mezunla
ra dağıttırmış, bir kısmını kendisi vere- , 
rek mezunları tebrik etmiştir. 

Bundan sonra Harp Akademisi ko
mutanı Korgeneral Fuat Erden mezun
lara uzun bir söylev vermiştir. 

Bu söylev yalnu: nsked edebiyatın , 
değil terbiye edebiyatının gerçekten bir 
şaheseri olarak kabul olunsa ve insan 

Harp akademisinden bu Bone mezun olan değcrli8Ubay1annn:ı 

dimağını yetiştirmek veya insanlan aevk aynı derecesinde olan; bütün tekamül 
ve idare etmek vazife ve mevkiinde o· ve inkişaflann sabit mihrakı ismet tnö

tıtc 8nUnüzde açılan ufukta sizin is
tikamet noktalarınız;. 

lan her vatandaşın hafızasına nalqedil- nü. 

ee yeridir. 
Kor general Fuat Erden (ordu, 

Harp Akademisinden diploma alan su -
baylanna güvenebilir) teminatını ver .. 
dikten sonra nutkuna devamla demiş .. 

tir ki: 
''Harp Akademisi sUel gllzidelere 

E&ığlam kültUr; salim dUşUnüı kudreti, 
en zor durumlaıda (doğru) yu bulmak 
kudreti; değişen her durum kar§ısm : 
'(la ..ıç~uk ve yeni karaT verm~k ~dretı 
v.c.rmclde ~emleketin selametine hımıet 
etmiştir. 

'' ... Hem çok çalışkan; zeki teşeb -
bUstu· hem manevt ita2te hürmetkar; 
komu;anlanna ve kıtaata &adık TUr~ 
Kum13Y subayları bUtiln harp~crde c:nır 
ve komutanın fedakar 'le anonım hıı.dım
leri olmnğı bilmi§lerdir. Bir çofu ~a 
kurmay ödevlerinde yahut men kıta 
başlarında fedaklrbk borçlarım kanla • 

rile ödemişlerdir. 
TUrk Kunnıı.yırun adı geçen aarm 

ve 20 asrın Türlt hıı.rp tarihinde aolmı-
yan .harflerle yazılıdır. 

'' •.. Hizmetleri ve liyakat1erile mes
leğin zirvelerine yUksclen; m~harebc • 
leri harp tarihini sUsliyen büyük k~u-

1 
ordunun vicdanı; sevkUıda -

tan arımız. • ka x. 
re (doktrine) lerimizın ilham ynaı;• 

1 
• kurtııaY fazilet ve vasıflannm 

o an, 1 ahıslantnıŞI olan Mareşa • 
§ Kunnay subay, komutan, muzaffer 

serdar. muzaffer diplomat, hük\imct r~ 
isi olan; sivı1 ve süel "lasıflan kemalın 

• 
Tefrika No. 70 

_ ~vukat doğru söylüyor. Daha üçf 
taksit var. Onları veremez ..• Gene ba • 
ua gelecek ve yalvaracak .. :. Tilkinıı:ı dö
nüp dönilp geleceği yer kürkçü dükki· 

nıdır zaten ... 
• * * '\:• 
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Cemal Dancı ikinci takfit günUnü 
yalnız takvim defterine değil, kaf aama 
da kazını§ bulunuyordu. o. ı:üne kadar 
d Halil Toklu knJ ının eşığınde sük -

lila üklilm görünmemi§ti Akşama 
m p el f • ve 

doğru hemen avukata t e on etmı§ 

sormuştu: "k" • t k 
- Ne haber? Halil Toklu ı ıneı a -

siti yatırdı mı acaba?... • . - ve 
Avukat sevincini gızhyememı§ 

hemen cevap vermişti: d 
yarın vezne en 

- Evet ...• Yatırmış. 

alınz. ğ. · dü o da kendi eline para geçece ını -

''Arkadaşlar! 
"San•atımızın adı (sevk ve idare) 

dir. Sevk ve idare, mantığın ezeli ka -
nunlanna tabidir. Ve san'atmuzın esas 
vasfı (iyi düşilnmek) tir. En kan~ık 
curUmları bile doğru, açık gfüüşle ay -
öınlatmak; vak'alann karı§lklı~ına vu
%Uh serpmektir. Sade ve basit düşün -

mektir. 
" ••• Sevk ve idare san'atr, sun'llik ka

bUl etmez. Her sun'i tedbir intikam a -
lrr. 

(DUşUnmeği öğretmek) Akademi 
tedrisatının özildUr. 

Zek8., ilham, irade, azim, heyecan 
glizeldirler. Fakat sevkulccnte; tabi -
yede ilhamlara - bu ilhamlar çok gU -
zel, hatta dahiyııne bile olsalar - tabi 
olmak; yahut arzu ve duygulara mUs -
tenit fikirlere - bu fikirler hatta çok 
kudretli bile olsa - dayanmak tehlike
lidir. Parlak zekfi de~il. derin zekli ya
ni derin görU§ lazıl"Qdır. 

Kurmay subay; düşUnüşUnde o ka
dar sistematik olmalıdır ki mantık yo -
tunu, fikri inzibnt içinde, son merhale
sine kadar takip edebilsin. Ve sabit fi -
kirlere, hissiyata, ilhama tabi olmasın. 
Karakteri, sinirleri hesabın dikte etti -
ğini yapacak kadar kuvvetli olsun. 

Kurmayın kıymeti cihan harbinde 
arttı ve her gün artıyor. Çünkü emir ve 

şünüyor, Cemal Darıcının bu işte ne 
umduğunu, ne dilediğini bilmiyordu. 

UçilncU ve dördüncü taksit de tam 
gününde, hatta saatinde ödenince Ce -
ınal Darıcı koltuğunun üstüne bir kül
çe gibi çöl:mü§: 

- Vay canına ... Parayı nerern bul
du bu? .•• 

Demişti. 

Bunu o zamana kadar ara§trrdığı 
halde bir ip ucu ele geçirememişti. 

Ayni gün Halil Toklu, Cemal Da -
ncıdan kurtardılı malları olduğu gibi 
Remzi .Beye ipotek ettiriyordu. 

Gerek Renui Bey ve gerek oğlu, ö
dedikleri para için ipotek almak şöyle 
dursun senet bile istememişlerdi. Fa -
kat Halil Bey: 

- Eğer buna razı olmazsanız dan -
lınm. Yaptığınız iyiliğin verdiği sevins
ten de beni r.ahrum edeceksiniz! .. 

komutanın vaaımlan gittikçe çoğalmak
tadır. 

Genç ya mııda ağır mea'uliyetlerin 
yilkUnU üzerinize alacak ve lez:z;etinl 
tatacakBinız:. 

Mukadderat saati çaldığı uman, mil 
Jetlerin kaderini idare ve halletmcğe da· 
vet edilecek adamlar: U%Un sulh yıl • 
lannda sessiz çnlıprak yetiıirler. ÇUn
kU kurmay subay yalnız Harp Akade
misinin mahdut çcrçeveıl içinde yetl§
mcz;. Akademide ı>ğrcndiklcriniz ılze 
kılavuzdur" Sizi müstakil ve serbest ça
lışaöifmek için hanrlamı]tır. 

nıuınerln nasıl yctiıtfklert meçhul
dür. Deha; daha ziyade ilhamı takip e
der. DAhi, ıekll de gayri §UUrt olarak 
bulur. 

Fakat bir kurmay subay, ancak plAn 
ve sis.temle ve ancak devamlı, itinah ve 
zor bir fikir mesaisi ile yeti§ebllir. Mot
tekenin (Deha, çalışmaktır) sö.zünil bu 
manada almalıdır. Zeka §Üphesiz çok 
kıymetli şeydir. Fakat hiç bir zaman 
öevamlı bir çalışmanın yerini tuta -
maz. 

Okumak ve düşünmek. 
Çok okumalısınız. Elinizde kalemle. 
Memleketin Ucra bir köşesinde va .. 

zifenizle başba§a kalırsanız bu yalnız -
lıktan sıkılmayınız. Yalnızlık, bilyilk 
mUrebbidir. Zayıf seciyeli insanları 
mahzunlaştıran yalnızlık, kuvvetliler i· 
çin en gilzcl mekteptir. Zira bir kur • 
may subayın kendi kendine kaldığı sa
atlerden daha çok çalı§ıp semere ala • 
cağt zaman yoktur. 

Kurmay, çabuk dUşilnebllmeli; tc .. 

Demişti. 

Halil Toklu geniş bir nefes almış, 
sanki yeniden hayata gelmişti. Şimdi ev
de Remzi Beyin ve hele Azizin adı geç
tikçe onun iş adamlığı, iyi kalpliliği, 
bilgi ve terbiyesi tekrar tekrar methe -
diliyordu. Güler, annesile bUyük anne -
sinin de ayni sözler üzerinde durduk -
lanru görüyor, buna Meta sinirleniyor
du. K.nç defa büyilk annesi ona 5deta 
yalvarmıştı: 

- Yavrucuğum, bundan daha iyi bir 
kocayı vallahi bulamazsın. Kuru inadı 
bırak da razı ol. Sonra pişman olursun 
ama, iş işten geçmiş olur. ''Peki!,, de
;iversen biz de öyle geniş bir nefes a
labileceğiz ki ... Artık dilnyada başka 
dileğim kaJmıyacak. Anacığına, babacı
ğına, bana acımıyor musun?. Sanki ne 
eksiği var? Arslan gibi delikanlı ... Av -
r'1palarda okumuş, babasının yanına dö
neli henilz bir yıl oldu. DUnya "kadar 
para kazanıyor. Bir gün karşına ne ol
duğu belirsiz birisi çıkacak, sen de ona 
kapılacaksın, s~nra kim bilir ardından 
neler olacak? içim ürperiyor düşündük-
çe .... 

Güler bunlan hiç cevap vermeden 
dinlemiş, büyük annesi bir aralık su • 
sunca sormuştu: 

- Bagka diyeceğin var mı nineciğim? 

kemmUl eden teknik vasıtalara göre ça
buk emir yazabilmeli, çabuk iş g8nne .. 
lidir. 

(Kliğıt) ve <hakikat) blribirine uy -
malıdır. 

Yazılannızda sarih, vazıh olunuz. 
Vuzuh, nıh büyüklüğilnün al~metidlr. 
Vuzuh, !!eciye demektir. s~rahat ek -
Eıikliği: seciyenin z:lf!ndan gelir. Kasten 
vuzuhsuzluk cinayettir. 

Vuzuhun zar nna olmamak "attlle 
kısa yazmalıdır. 't.Uzumlu otnnyan her 
kelime, askerlikte, muzırdır. Faydasız 

kelime ve söz\crın, faydasız jest\ tin 
dil mı:ını oluouz. Action .ad:ımı olunuz. 
"Vaktim olmadığı için uzun yazdım,. 

fıkrasını hatrrlatırrm. Fakat bir kurmay 
sub:ıydan vakti olmaöığı zamanda da 
(kısa ;nzmak) ı~tcnir. 

Komutanla .n •a karşı takt ve saygı 
göstereceksiniz, mütevazı olacaksınız, 

bilgiçlik teslamıyacaksır.ız. 
HUkümlerinizde mııma kendinizi 

komutanın mes'uliyetli yerine koyup 
öyle dUşUnmelisinlz. 

trade kuvvetinizi, nefis hfi.kimiyetl -
nizi, taktımzı terbiye ediniz. Kendine 
kartı hakim olan, ba kalanna da ha -
kim olabilir. Hizmet içinde ve dışrndn, 
bütün ııubaylara, örnek olmalısınu:. 

Kurmay subayın şıarları vardır: 
Gölgede kalmasını bilmek 
GörlindU ünden fada olmak 
tşi, §ahsın üstünde tutmak. 
Bu son noktaya dikkatinizi celbe -

derim~ 
Kurmay eubay bütiln dU§ünüşlerin -

de: tnkrirlerindc, tekliflerinde gayri 

• r 

Ayşe Hanım onun yüzüne bakakal -
nuştı. 

Güler de çekilip gitmişti. 
l{endilerinden önce istiyenler elleri 

boş döndtiklcri için artık Güleri gönnc
ğe gelenler bile olmuyordu. 

Bu hal genç kızın hoşuna gidiyordu. 
Kendisini şimdi pek rahat buluyordu. 

Halbuki Halil Beyle karısı ve kayna· 
nası rahat değillerdi. Onların dünyada 
bir tek diledikleri vardı. O da Gülerle 
Azizin evlenmeleriydi. 

GUJer yazın bir ay izinli olarak Çeş
me plı.tjlarına gitmi§. oradan iyice yan -
mı , fakat gelişmiş bir halde dönmüş
tü. Aziz onunla tekrar karşılnştığı za -
mıın içini çekmekten kendini alamamı • 
tr. 

Sonbahar da geçti. 
Yıl sonu yakln~tığı zaman ticaretha

nenin o mevsimde yaptığı (alivre sa -
tış) kfin kırk bin liraya yaklaşıyordu. 
Azizin muvaffakiyetleri ticıırct fllemin
de imrene imrene anlatılıyordu. Artık 
iyice tanınnu~tı. 

Remzi Bey qir akşam Azize dedi ki: 
- Artık Glileri daha yakından ta -

nımış bulunuyoruz. Kuvvetli bir karak
teri var. Senin için bulunmaz bir hayat 
arkadaşıdır. Ne dersin? Eski knrarmı 

değiştirmedin ya? 

şahsi, gayri hissi olmalı, maslahata mU
teallik şeyleri, şahsa müteallik §eylerin, 
hislerin üstünde tutmalıdır. 

İltimas yapmayınız. iltimas, zulüm
öen beterdır. 

Takrirlcriniz sarih ve mantıki ıı -
ralanmış; teklifleriniz iyi düşilnülmüı; 
olgun, kabili icra, a~k ve kat'i ifade e
dilmiş olmalıdır. Kabili icra olmıyan 

teklif, hülyadır. 
Kusurlarınızı, asabiliklerinizi ''be -

şeri" ve ''tabii" kelimelerile tevil et -
meyiniz. Kurmay subay beteri zaaf ve 
kusurlarına h!ıkim olacak kadar irade -
sini terbiye etmelidir. 

Zorlukla mUcadeleyi zevk edinmeli -
siniz. Zorlukla mücadelenin sert tadı • 
nı, ateşli bir passion ile, sevmelidir. 

Kurmay subaydan fikren ve bede .. 
nen çok şey istenir. Kurmay eubay ol
mak imtiyazı, mecburiyetler, ödevler 
tııhmil eder. Şahsi rahattan fedakB.rhk 
ister. 

Kurmay subay vazife ve me~ruiyct 
çerçevesi içinde olmak şartile ambition 
sahibi olmalıdır. Mesleğinde (artiran) 
değil (artiste) olmağa çalı§maltdır. 

Kurmay subay münferit şeyleri (kW) 
den ayrı olarak mütalca etmemelidir. 
Kurmay mesleği; (esaslı) yr (tilf) den, 
(gaye) yi (vasıta) dan; (asıl) 1 (feil') 
den ayırmağı icap eder. Kurmay su • 
bayların, bu hakikat; düşünü lerinln ve 
hareketlerinin nazımı olmalıdır. 

Harpte başan, iki buudun hHrlası • 
dır: Biri (sevk ve idare); öbUrU sevk 
ve idarenin vasıtası olan (kıt'a ce ma • 
kıne) dir. Kurmayın fıkirlcrini fiıl ha· 
linc kvyacnk kıt'adrr. Sevku idare va-
e.ıtasız bir şey yapamaz. 

Vakm, kurmay, ordunun dima ı v 
cümlei ntıabiyesidir. Fakat onun kuv -
vcti ordunun bUnycsine tabidir. Ordu • 
nun bün} calnl, asasını, kalbini ku.,verll 

tutmak iyi bir kurmayın esas ödcıddir. 
Kıt'anın k;ıb~liyetini iyi tanımalı, yük
seltmd i; fakat kopacak kadar germe -
mclidır. E er alet kafi dercccdc d~ya -
nıklı de~ilıe veyııhut aletin uliibet do
receıi iyi tanınmıyor&&, en dahiyane, en 
c::Ur'etkarane pl nlar akamete uğrarlar. 

Dalkan harbinde Osmanlı orduau &i
bi. 1914 te Avusturya Macar orduıu ~i

bi. 
Kurmay, kuvveti ktt'adan alır. O .. 

nun için feragatli bir çalışma ile kıt'a
ya hizmet etmeli ve kıt'ayı çok sevme 
Jidir. 

Kurmay, kcncıini göstermeden; kıt'~ 
onun, v zifesinin ehli olup olmadı!ın 
pek çabuk anlar. 

Fakat oıduyu da (kül) den ayn o 
larak dUşUnmcmelidir. 

Kut; ordu, hava, donanmanın i:e 
yetl umumiycsiclir. Milli Müdafaa b 
{kUl) dUr. Nasıl ordunun muhteli( aı 

(1.Altfcn ecıyıfayı çooirhıl.ı) .. 
- Bundan ne çıkar? Güler hfill bent 

on be§ yıl önceki pısırık, aııka ve alt 
bir çocuktan farksız buluyor. 

- Bu sözler geçen yıl için belki do 
rudur. Fakat artık böyle düıUnecetin 
ummam. Gö~leri değişmi§tir. Har 
Bey gene dUşUncellydi. Geçen giln ba 
ne dediğini sana söylemedim mi? 

- Ne dedi? 
- Bir tek arzusu varmış, o da kız 

nı, onu bahtsız ctmiyecek bir adamı 
cvlendirmekmiş. Hatta geçen yıl on 
sana istediğimiz zaman razı edemedi 
için bUyiık bir fırsat kaçırmıJlnıı. Bun 
biltün ömrUnce Uzillecekmiş. , 
- .... 
- Bizim, o zamanki arzudan vUgef\ 

miş olm:ıdığımızı söyledim. Ne dersin 
- Ben de başka tUrlU dU§Unmilyo 

rum. Fakat bunun bo biT arzu oldu 
ğuna da çoktan hUkmetmiJ 

- H Uküm vermekte acele etme! H 
1i1 Toklu bu işi de yoluna koym~k içi 
son kararını vermişe benziyor. Eski ar 
dan va.zgeçmediğimb:i öğrendiği zaın 
bakııtlannda ben bu manayı pek açık 
tarak okudum. Senin de benim gibi d 
şüneceğinl biliyordum, fakat buna n 
men bir defa yoklamak istedim. Deme 
ki bu işte de arıı.mızda bir ayrılık yok. 

( Arka.sı var .1 
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Tllr1ı:lyentD ber poeta merkmnde K11B11N"ı abone ,.alır . . 

iŞ 1KL1 

NEON 
REKLAMLARI Dünyanın en büyük 

ucuz ve taksitle 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han s • 
ı 

• 
ı 
lstanbula geldi Jandarma genel komutanlığı Ankara 

satınalma komisyonundan: VARIN koca koca Fillerin Caz çalışını, Aslznıarın dar1 
t - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi layıkında ~ edişini, Kaplanların cambazlıklarını, Ayıların şimdi\' 

ıörülmemesinden yüz yirmi binden yü2 doksan bin kiloya kadar va· kadar hiç görmediAiniz oyunlarını göreceksiniz. 
aıflarına uygun ekmek 6-10--938 aah günü saat on birde pazarlı~- 1 
ıa ahnacakt~r. . • • • . Avrupanın en tanınmış al<robatları size öyle numara 

2 _ Kılosuna on kuru, baha bıçıl~ıt. ve ılk temınat 1425 lıra o- l k• h k J k 
lan bu ekmek tartnamesi parasız komisyondan alınabilir. yapacak ar ı, . ayrette a acak ve şaşıraca sınız. 

3 - Pazarlığa ıirmek istiyen lerin ilk teminat makbuz veya • 

ı....ı.a mektubu ile komiıyonumuza baıvunnaları. (977) (1476) yarın bü Ün lstan bul halkı 
Osmaniı~ ::.ankası SUR p A G O p TAK i 

Osmanlı Bankasının gişeleri Birinciteşrinin 1 nci Perşembe gilnünden 
itibaren yeni bir iş'ara kadar, aşağıda yazılı saatlerde açık bu,unacaktır: 

1 - GALATA MERKEZi iLE YENICAM• ŞUBESi: 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri: 

2 - BEYOÖLU 'UBE81 : 

Saat 10 dan 16 ya kadar 
,, 10 ,, 12 ye ,, 

Büyük Sirke koşacak. 
11 1 l ı 1 l ı ı ' ı ı ı " . ' : · ' " ı ' ' 1 ' ~ 1111 'l 11 1 ı , l j" ı,, j 

&areçh•n•b••• Horhor caddeaı 

Adi filnlerde 

Cumartesi gilnleri: 
{ 

Saat 10 dan 12,1/2 a kadar 
,, H den 16 ya ,, 
,, 10 ,, 12 ye ,, HAYRiYE L.SESi 

An• • ilk • Orta - Lise • Tam devre 

lktısat Vekaleti maadin umum 
Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardan itib.ttt.r.. yabancı di1 tcdriSduna ycnı 

te~kilatla mühim bir istikamet verilmittir• Kızlar kısnu ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsluiyle 
talebe her gün evlerind::n aldırılır. lıti,enlere tarifname gönderılıı. 

müdürlüğünden: Kayıt için her gün saat 10 dan lfl ya kadar direktörlüğe mUracaat edilmelidir. Telefon : 20530 

Kütahya vilayetinin Tavıanlı kazuına tabi Büyükilet köyün· 
de sahipli ve sahipsiz arazide, GECEL- GUNSEL-KIZ- ERKEK 

Eski: inkılap 

VUCA CJLKC Li E ERı 
Kuranı ve DlrektllrU : Nebi oııu Hamdi Ülkmen 

Kayıt muamelesine baılanmııtır. Cumartesi ve pazardan baıka her gün 10 -
müracaat edilebilir. 

17 arasında okul• 

Şimalen: Akkut tepesinden baılıyarak Büyük Düz tepesine 
,,ı.Ja a hat, tar kan: Büyükdüz tep esinden Büyükilet koru tepesine 

doinı hat, cenuben ve garben Büy ükilet Koru tepesinden ve Yığılı 
Çakıl tepesinden geçerek hudut baılangıcı olan Akkut tepesine 

kırık bat ile çevrilmit 215, 343 hektar arazide Serdar oğlu Ethem i· 

le brdefİ Sabahattin tarafından arayıp meydana çıkarılan Liinit 

madeni 99 yıl müddetle adı geçen ler uhtesine ihale edileceğinden ----------• Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 

maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince buna 
itirazı olanlann 28 8 936 tarihi nden itibaren iki ay içinde iktisat • -= Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ 'il llllllHlllll fil 

. -Vekaletine ve mahallinde vilaye t makamına istida ile müracaat ey· ~ş • li T k k • L• • ı-;;;:; 
lemeleriUinolunur. 0597) ~ JŞ era ) JSeSJ~NDCJJZ 
"'·-1.·staftbtil BqiftCi icra Memurluğun sı 1.10.936 tarihine müsadif perşembe A N A • 1 L K • O R T A L l S E 
-ıon günü saat 14 den 16 ya kadar ilk ar- • 

tınna ile mezkur apartıman önünde KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana vt geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKiLATI vardır. Mev· Paraya çevrilmesine karar verilen 
B'.urtuluşta, Kurtu1111 caddesinde 146 
mmıaralı Karaviya apartımanmm 6 
numaralı dairesinde mahcuz ev eşya-

satılacaktır. Talip olanların mahallin- cut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder 
de hazır bulunacak memura müraca- =-Mektep her gün saat 10 • 17 arasında açıktır Kayıt işlerine CUMA, PAZARTESi. ÇARŞANBA günleri bakı. 

atlan ilfuı olunur. (V. No. 18294) •W- lır. Telefon: 42517 ~-~ 'll!Jll -

Ademi iktidar ADEM KT DAR • 
1 

• 
1 

• 
1 

Bel gevşekllğlne ve BELGEVŞEKLIGiNE KAR Ş 1 
en temiz bir illç SERVOtN dir. tbti 

iJ'arlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve· 
rir, Taıraya poıta ile 17 5 kurup gön
Cierilir. Sirlceci Merkez Eaanesi 
u Rıza. HORM 

T•bletlerl Her eczanede a .. ayınız 

KadıldSyünde Caferağa mahallesinin tiraz ctmcnız ve muayy~n günde mah • 
Aılhbey aoltağında 6 No. da oturmak- kQrda'bizzat veya tarafınızdan musad - kemeye gelmeniz, aksi takdirde vakıa • 
ta iken Bafraya giden ve Bafranm ne • dak bir vekil göndermek auretile Kadı- lan ikrar etmiş addolunacağınız tebliğ 
l"elİnde olduğu bilinmiyen eski Uıkü • köy ıulh birinci hukuk mahkemeıindc makamına kaim olmak üzere illn olu • 

• 
ı N 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: 

iar mOddeiumumt baımuavini tıha _ hanr bulunmadığınız takdirde basmin nur (1626). 
miye. talebiyle hakkmızda gıyap karan itti - --Za-ra-aı-l-iy_e_h...;.ıakuk_--"".hik-:A"':""'."'iml~iiin-.-d-ea-: Okula namiet talebe kaydı eylülün nihayetine kadardır. 

Beyoğlunda Telgraf ıokağında 17 haz olunacağı maltım ve tebliğ maka • 337 senesi Kürt isyanında 1mraniyye gün talebe kayıt itine bakılacaktır. Namzet olarak kaydedilen erı 
!fo. da Şahup brafmdan aleyhinize a • mma kaiın olmak Uzere keyfiyet ilin o- posta ve telgraf idaresini basarak al - seçme imtihanı ilk teırinin betinci günü saat 8,5 da bqlıyacak.ıf• 
Plan bir kıt'a senet mucibince alacağı Junur. dığı egya bedeli ve nukut tutarı olan (1568) 
o1an yirmi dört liranın maa faiz ve ma- -------------- elli üç bin altı yüz seksen altı kurutun 
Arifi muhakeme tahsili hakkındaki da - Edirne uliye hukuk mablremetin - tahsili zımnında müddeialeyh Zaranın hukuk usulü muhakemeleri kanununun kikat ve muhakemesi sonunda tat 
Tadan ötOrü namınıza gönderilen da - den: Kürt Kılavuz köyünden Nazo Kasım 141 inci maddesi mucibince ilanın teb- kanununun 9 uncu maddesi mucıb 
wtiye bulunmadığınızdan bahisle bi- Edirnenin Yancıkçışahin mahalle - aleyhine Zara posta, telgraf idaresine liğ tarihinden itibaren on beş gün için- 1925 senesinde tarafeyn arasında ., 
ıi tebliğ iade edildiği gibi zabıta mari • sinde mukim iken halen ikametgahı izafeten müdür Nedimin açtığı alacak de temyiz etmediği surette hükme kat- bulan talakın nüfusça tesçiline 2 
fitne de yaptırılan tahkikatta üç ay ev- meçhul Mehmet kızı Aneye. davasının yapılan muhakemesinde meb ileşmiı nazarile bakılacağı ilanen teb . 936 taı ihinde karar verilmiş ve r.1. 1 
ft1 Bafraya gittiğiniz ve Bafrarun nere- Mutaf Ali tarafından açılan tesçili ]ağı müddeabih ve masarifi muhake • Jiğ olunur. ( 1627) Jeyhin ikametgahı da meçhul buJundl 
tinde bulunduğunuz meçhul oldug·u bil- talak davasının mahkemesi sırasında: menin tutan olan minbaysil mecmu el· -------------- --" olrnakla bu baptaki ilam sureti ~ 
..ıu.:1mesine ve müddei ilanen teblig-at ılavacmız sizi, 1330 tarihinde boşadığı- 1i yedi bin dört yüz yetmiş yedi kuru,.. Oıküdar asliye hukuk hakimliğin-
'Y;f4" kernc divanhanesine asıldığı gibi te 
lerumı talep eylemiı olmasına binaen na dair şahit dinletmi§, mahkeme mu- ~un müddeialeyhten tahsiline dair 23- den: ka "' ma mına kaim olmak Uzerc ayrıca ...& 
aJRçhile ilanen tebliğat icrasına ka • ameleli gıyap karannm tarafını:r.a teb • 1-1935 tarihinde verilen büküm sureti Kadıköyünde Karakolbane caddesin- zete ile de ilin olunur. 2s-9--9,.. 

fttftmf§ ft muhakemenizfn icrası i - liği için 5-11-193t5 saat 9 • talik e- müdd'!ialeyhin hali firarda bulunması de 87 No. da mukim Ali km San,. ta· -------------
23-10-936 cuma günü saat 14 de Ciilmiş olduğundan işbu ilinm neşri ta - itibarile tebliğ olunamadığı ve ilanen teb rafından doktor Şakir aleyhine açılan 

ta,in kılııumt olduğundan yevmil mez- rihinden bet gün içinde muamelelere i- Iiğat icrasına karar verildiğine nazaran tessili talik davasının icra kılman tah-
Sahibi: ASIM US - V AKIT Mat 
NeerIY.at Direktörü: Refik A. Se 





KURUN İLAVESİ 
Cumartesi 26 Eylül 1936 
Y a.11 Londrada geçiren 

Halide F.dip bu hafta ''Loyd 
Corç .. gene Loyd Corç!..,, 1-
simli kısa bir makale neşretti. 
Bir Londra tiyatrosunda gü
nün meşhur adamlarının can
a karikatürlerini yapan san
atkir bir hokkabazı seyreden 
"'Kalp ağrısı,, müellifimiz ti
yatro intibalarını bi7.e anlat
mak için hokkabazın Loyd 
Porç numarasını seçmiş: 

-
1'Loyd Corç galiba san'at 
~ şöhret aldığı numara.. 
~m~i perişan beyaz saç
!lan tepsiden aldı. Yüzünün 
buruşukluğu, bir tarafa çar
pılan ağızdan fırlıyan iki ön 
f.til, kafanın müt.em.adi sallan
tmı mukallidin dehismdan o
lacak. Ve bu dehAnm en haris 
hususiyeti Loy Corcun elleri
m taklit ederken görünüyor. 
:Bu iskelet el bir hokkabaz gi
~i her cllmle ile beraber baş
ka bir işaret yapıyor. Bele 
afsun okuyan bir sihirbaz gi
bi arada havada yuvarlak daı
b'eler çizişi ona İngilizlerin 
~erdiği lakabı hatırlatıyor: 
Çal memleketinin cansı!..., 

Halide F.dibin ııon cUmlesi: 
- ''İngiliz milleti Loyd Corcu 
mevkiinden dllşürüyor; hatıl 
biraz da gülünç yapıyor. Fa
lcat herif mazide işlenmi§ bir 

cinayetin hortlat1ı gıbi her zi.. 
yafet sofrasında, her toplantı
da ha.zır ve nazır!. 

TALAT PAŞA H1KA YES1 
Hüseyin Cahit Yedi Günde 

Talit paşayı anlatmıya de
vam ediyor: 

"Az bir zaman içinde, on
da, siyaset manevralan kabi
liyeti inkişaf etmişti. Prestiji 
vardı; sevimli tavn, güler yU
Zll vardı. BUtün bu .kabiliyet. 
leri hiç hırsi cabsız, biç mad
di emelsiz, temiz ve, hudutsuz 
bir vatan aşlro.m, bir Türklük 
idealinin hizmetinde .ve emri 
altında idiler. Onun muvaffa
kiyetinin meşrutiyet ve 'I'Urk 
tarihinde unutulınıyacak btı

yilk ve temiz sima olarak 
ilinihaye kalmasının sırrı ve 
hikmeti budur. 

SON "UYANIŞ,, 

Merhum yazı 'İşleri mOdü
rümilz Sırrı Uzelli'nin bir za.. 
manlar en gilzel yazılarını ver 
:miş olduğu "Servetifünun -
Uyanış,, , son sayısını, büyük 
bir kadirşlıw.lık hareketile, 
baştan başa onun hatırasına 

tahsis etmiş .. .Mecmuada muh 
telif muharrir arkadaşlarmm 
Sırrı hakkmdalri ihtiueJan 
bulunduğu gibi, kendisinin de 
bir çok yazı örneklf'ri var. Bu 

Kadın - Kocam~ bir yaJca iatigon.ım. 
Batıcı - Kaç numara olatm1. 
Kadm - Numaran ak.Jamda değil;p ~lçüde olacak! .• 

"Karikatilr,, den 

- 2 KURUN9uıı lllveal 

Son hafta içinde limanımızı ziyaret 
eden bOyDk seyyah gemisi ı 

arada Sım'mn dört şiiri, bir 
nesri, bir hi~yesi, dört fık
rası ile dört kritik ve bir an
ket yazısından parçalar V&l'

dır. 

Hakkında yazılanlar, şu im 

r.a.la.n taşıyor: Halit Fahri 0-
mnsoy, Asım Us, Hakkı Ta
nk Us, Hikmet Münir, Vahdet 
Gültekin, Refik Ahmet Seven
gil, Niyazi Ahmet, B. Bedret
tin Vlgen. lılünif Fehim,~ 
met Selim, Gavsi Halit Ozan. 
soy. 

Bu ihtisaslar arasında, netıi 
yat diretkörilmüz Refik Ahme 
din "Ahmet Cemil ikinci de-

yayı ikiye ayıran sağ - sol me
eeleainden ilham aldı ga.
liba. Bir kaç gündür &eJ"t 
rUsef er zabıtası arabaları, o
tomobilleri bıraktı; ahali ya; 
sağını solunu öğretmekle met 
gul. Artık kaldırnnlar iistü.u~ 
de ay&klarmıız daİIDa sağı ta,. 
kip ...A......1ır-.; .. ' 
~··· 

Belediyemizin yıllardanb&. 
ri .sağ tarafları olduğu esasen 
eehrlıniz1n umumi manmra..: 
amdan da bellidir. Şu değif. 
mek bllmiyen B§InlDI§ kaldı .. · 
rmılara, 111 kapanmak bilıni
)'eD ilsti1 açık liğımlara bab 
mz; hep muJiafuaklrlı~ 
alim.et değil mi?. t 

Bani iftardan sonra ev sa
hibi Bektaşıya: fa öldil ! n başlığile yudığı bir 

ihtisas notu da var .• llk sabr
larmda A. Sırrının karakteri
ni tahlil eden bu yazı 111 B&

tırlarla bitiyor: 

- Erenler, haydi bir ~ 
. ~kılalım; 

"Ben Ahmet Sırnda bütün 
hayatınca temiz istekleri, kan 

.... 

Demi§. 
Bektap hemen ayağa kalt; 

llll§: 

- Hayhay kılalım, . 
Ev sahibi sorm111: 
- Fakat senin abdestııi 

yoktur. . 
Bektqı boynunu bükmilll 
- Emret onu da alalım. 
Bizim de baba erenlerden 

farkımız kalmadı; sağdan mi 
yUrUmemiz emrediliyor! Ha~ 
hay. Sağ olsun belediyemiz! .. 

11ksız san'at endişesi, yazıp or 

taya çıkaramadığı eserleri ve 
hatta iztirabmı çelrtiği, hill- .1. 

yasile kendisini oyaladığı '-e 
bir türlil cesaret edip söyliye
mediği aevgisile "Mavi - Si
yah,, romanmm meşhur kah

ramanı "Abme'; Cemil,. i ge>
rilr gibi olurdum. Ahmet Sım 
bizim m.addf hayatımızın tilr-

-lllltQ1111TNaa• 'llıW W7'aı,.._ 

lil aefaıetıeri içinde sanki bu 
dünyaya mensup değilmig, 

sanki gUıılilk hayatla aJAJrası 

yokm.U§ gibi, bir roman kah
ramanı halinde sessiz bir göl-

ge hüviyetile dolqırdı. ''Ka-
vi - Siyah,, romanı kahrama
nının hayatındaki ht1sranı se
nelerce temsil eden bu arka
daşın ölümile 1'Ahmet ~.; 
ikinci bir defa ölmilş oluyor!., .. 

BU HAFTA NELERE 
ŞAŞTIM 

'.Akbabadan: 
"İstanbul belediy_esi diln-

KADIN ALPiNiSTLER 

Stalinabat'tald Kml Ordd 

kumandanlannm zevcelerinden 

mUteıekkil 19 kiıilik bir kadm 
ıporcu grupu, Hisar dağlannm! 
en zor tepelerinden birisine çıli 
mağa muvaffak: olmuflardır, · 
Denizden 3000 metre irtifada 
bu grup kuvvetli bir fırtma n 
yağmura tutlmuflaraa da bunll 

rağmen yollanndan dönmeaür 
ler ve b~ yağmur üzerine der .. 
bal buz tutan kayalan aşarali 
4.150 metre irtifamdald tepeye 

bir Sovyet bayrağı dikmi§ler • 
dir. 

_] 

Sinema dünqf!.sında 
Blçtea mavaBall 

olaalar 
Holivudun lô.tif esi 
Hizmetçiye ,niçin kötü 
muamele edilmez? 

Sinema artisti Norma Şe -
rer'in kocam hving Talberg'iıı 
,ı;lüşil, ainema dilnyaamda bir 
hiçten çıkıp muvaffakiyet kua
narak milyoner oJanJann haya· 
lını habrJatmaktadır. 

Film llemindeki biltUn töb
ı-et sahibi adamlar vaktile ufak 
~ir şeydiler: yahut hiç bir teY 
aeğildiler. 

. Nitekim ubsmda milyonlar 
~rakan, aenede 100.000 tngi • 
liz liruı kaamn lrring Tal ·• 

l>erg vaktile Jdisilk bir kitiptL 
Falrat HoUywood'da bugUD 

bir litife yapılmaktadır ki. bil· 

tün sinema hayatmm mukad • 
Öeratmdan bir yaprak tepi1 e-

Öer. • 
M cscli yuıhaneııisde çalı • 

pn hizmetçi ·çocuğu göstere • 

rek: 
- Ona kötü muamele etme -

yiniz. derler. GünUn birinde pat 
ronunuz olması muhtemeldir. 

Bu neviden yllkselmit bit' 

sok adamlar 11İncma dünyum • 

öa görillUr. 
.Vilyam Fob vaktile bir ter

si çırağıydı. Josef Çenk bir 
kürkçil dükklnmda çahpyor • 
'du. Şimdi milyonerdir. 

Hollywood'da bugiln ehem

miyetli bir mevki ve para ka -

%anmıı olanlann mühim bir kıs

mı da yahudidir. trvinc Tal -
berg de bir yahudi idi. 

İngiltere film dünyasına ge

lince, orada en çok isimleri ge

çen adamlar pn)udır: 

Oaterer, Balkon, Norton. 
Korda, Guteri, Portal, Rank, 
11akne1, Dent. 

Bunla~ içinde Balkanlarda 
da en çok adı geçen ve çeYirdi
li bir kaç filmini bizim de cör
düğümUz Korda'yı ele alalım: 
Bu bir Jılacar gazetecisi idi. Av 
rupadakl harp aonu ilıtiWlerini 
ımıe gördü. Hollywood'a git· 
ti. Orada hayatmı banmak ı.. 
terken kendisine nezaketle yol 
nrdiler. Fakat ıimdi İngiltere 
film lJeminde mühim bir reji -
e6r olmuıtur. 

Diyebiliriz ki bugün de, fU da
kikada bir delikanlı, tamamen 

yeni bir ıinemaa tipi · olmağa 

namzet bir halde, beklemekte
dir. Bu adam ileride paraauu 
değil, fıbini kulJanacaktır. Kim 

bilir belki de bir küçük katip -
tir. Yemek aaatlerinde küçiUı: 

bir domino partisi yapıyor. Ve 

itinden çıktıktan sonra şehir ha 

yatı ne olduğunu anlamak üze
re dolapp duruyor. 

Fakat yannki film koda -

manlanndan biri olacafmı um -
duğum bu muhayyel genci, her 

hangi gelişi güzel hevesli ile bir 
tutmayınız. 

Hani ıu gazetelere mektup 
yazanlar vardır: "BugUnkU i -
timden memnun değilim. Beni 
film Alemine aokmak huıuamı -

da nüfuzunuzu kullanır mıaı -
nız., diye mnqırlar. Xaatettl • 

lim delıbnh bu çqitten de -
liJdir. 

Para edecek fikri olan ~ 

GQstav Fr6llc 1h ve Brlgltte 
- Horney yeni fllmlerlnde 

"Gökten gelen 
madenn 

Bu aözlerin bir film is
mi olacağı pek habra gel
mez. Fakat, hakikaten bu, 
Alman1arın ıon zamanda 
yaptıkları bir filmin adıdır. 
Bu filmde demirin bir ef
aanesi veya tarihi çizilmek 
tedir: 

Demiri ilk kullanan mil· 
letlerden biri olan Kelda· 
nil• ba madeni aölden dü
ten tatların açtıklan çukur 
lardan çıkarırlardı. 
Mısırhlarnı da demirden 

bu tekilde istifade ettikleri 
öğrenilmittir. 

Bu tarih bundan 6000 
sene evveline kadar çık

maktadır. Bugün kulJanılan 
çelik ise bundan ancak iki 
bin aene enel yapılmağa 
ba,lanılmıtbr. 

_..,.....,., , ....... ,..ını:ı.-......,,..lililı 

adamı kastediyorum. Yani pi -
yasaya girdiği %aman ite yan • 
yacak: orijinal f"ıkri hanr bulu
nacak:, ve aadece ••sadıkane bir 

hizmet., vaadetmiı olmıyacak ..• 

Fikir!... Milyonlar edebile • 
cek fikir! 

Nedir diyecebinlsl 

Bunu bi1leydin1z mD70Der o
luıdwıua I. 

Paşltinin gençliği 

/ilme alınıqor 
Meşhur Ruı piri Pupin'ln 

önümüzdeki ıubatta ·ölümünlln 
>:üzüncü yıh geliyor. Bu mil • 
.nasebetle Sovyetler birliğinde 

pirin mektep hayatına ve genç
liğine ait bir filın huırlanmü
tadır. 

"Şairin gençliği" ismini ta
pyacak olan bu filınde Pqldn 
rotil on bet yapnda Moskovab 
bir talebeye verilmiıtir. V alya 
Litcmki ismini tqıyan bu ço
cuk pirin gençlik resimlerine 
ıon dereçe benzemektedir. 

Filmin senaryosunu Slo • 
nimaki isminde bir muharrir 
yazmqtır. 

VaUintino öıeli 

on sene oldu 
23 ağustosta Rudolf Valen

tino öleli on sene oldu ve bu 
Jildönilmil Amcrikada büyük 
bir heyecanla anıldı. Esasen, 
bu on ecen zarfında dosttan ve 
kendisini sevenler onu bir giln 
unubnadılar. Muanndan bir 

gün taze çiç~k eksik olmadı. 
On sene evvel, artist öldü • 

ğil zaman, bUtiln Amerlb ma -

tem içinde kalmıştı. Zamanın en 
bUyük ve en meşhur artisti o • 
lan Pola Negri, Valentlno'nun 
nifllllm olduğunu s8Jtlyerek, 
karalar giyinmiı ve tunJeKe 

pi tutmµ§tU. 
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Dil Bayramı 
Türkün tarihi~i baş
tanbaşa kaplayan 

zaferlerden biridir. 

Türkün üstünlüğü yalnız kılı
cında, sade maden işleyiıinde, 
askerlik dehasında değildi • 
Dilinin de öteki dilleri sön-

düren bir panlbsı vardı. 

Türk takviminde,· zafer bayramlannm zia • 
cirlcnip, çok eskiden bildiğimiz, abftığunıı Ye 

kanıksadığımız bir §eydir. Ne kadar &eriye ci· 
denek gidelim, tarih dekoru içinde Türkü, hep 
efendi görürüz. 

Yeleleri ürpermit aoy atlar üıtUnde, palan· 
.belan palankaya, kaleden kaleye, ıuurdan 11 • 

JW'a uçan akıncılanmız, dünyayı titretmifti. 
Kaftanlannm etekleri, muraklanrun tuilan Hi
malAya riizgirlarile savrulan, bineklerinin nalla· 
n kıvdcmılanan bu akıncılar, canlı birer bur
ca gibi Doğu ile Batıyı biribirine kattı. 

Tarihçiler, Asyadan apğıya ve Batıya doğ· 
nı yayılıpn, kuraklık yüzünden olduğunu söy
lerler. Kalan izlere göre belki böyle demek ge·· 
rek: fakat bu tatma. bir kuraklıktan çok, fatih 
gönüllerinin bir çağlayanlanı§UU andırıyor. 

Bilmem niçin, bizim büyük imparatorluklar 
kurutumuzu, yalnız kılıç kuvvetimize vermek 
&det olmuıtur. Doat, dii§man herkeı böyle sör 
ledi. Zaferi bir ''bütün" olarak incelemeğe kim· 
•e yanagmadı. 

Harp tarihi ile medeniyet tarihinin sımsıkı 
bağlarına dokunulmadL UıtUn kılıcın üstün ze
ki ve bilgi örılerinde dövüleceği dütUnülmedi • 
Türkün bu üstünlüğü, yalnu: kılıcında, sade 
maden i§leyiıinde, askerlik dehasında değildi. 
Dilinin de öteki dilleri söndüren bir parıltısı 
vardı. Batka dillere mefhum zenginliği, renk ve 
enginlik ondan geliyordu. Bir mq'aleden ya • 
la1mq mumlar gibi, aynı ıpğı tapyarak Türk IÖZ• 

Jeri, ufuklar ve iklimler aıtı. Kelimelerdeki de
iifmeler bu yilzdendir. 

Takvimlerimizde dil bayramının yer alıfı, di
llmtze kaplayıcı bir g<Szle bakıpımzdan doğdu, 
Hemen hemen on yıl var, ki bu uğurda bütün 
devlet ve millet gUcU, elele yürüyor. Hiç bir 
~uawı tarihinde böyle bir dil çalı§IDl11 yoktur~ 
Ne L&thı balkmma uğnyan :Fransa, ne de aynı 
lillndirle ezilen İngiltere böyle ıenit bir hamle 
Japabildl. R8nesanıtan sonra luriatiyan ve kili-
• dilinden kurtuluı daima yarım kaldı. 

Hepsi Dmmet çafmdan blma birer iz tapr
lar. Bizim dil devrimimiz, belld geç fakat ta • 
lllam oldu. Yabancı boyundurukların hepsini 
.aıdp attık. Bu devrimi yanlq anhyanlar, te • 
~W lnklr ediliyor sandılar .. Halbuki teki • 
mlllil lmlandrrmak, akıpn CSnUnü temizlemelcle 
bqlar. 

Hepsi bapnldı ve iıte bugUn yurdumuzda 
bir dil bayramı tcnlili var. 

S.G-ln 

Son Dil 
Kuruitayından 
intibalar 

Dil Kurumu Asbaşkanı 
Bayan Afet 

Bıtlgaı· profesör Miyanc/ 
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Dt1 kurumıı 8mt toplan:tsuı
dM bir~ 

Kültür kurtuluşumuzun 
merhaleleri: 

Heyecan, 
Tefekkür 
ve ilim 

26 eylW, kültür kurtuluıu, lcWtilrUn olcun • 

lapası yolunda bir merhalenin ull unutulmı , 

yac:ak tek hatıraaıdır. BugUn takvimin öbür 

yapraldaruıda yapyan hayat izlerinden a}'U'UI 

yalnu portre farkları değildir. 26 eylülün ma " 

nası bir ruhu, bir derinliği anlatma11ndadır. 

Yıllar geçtikçe, yani dil bayramının geride 

bıraktığımız günlerini b:ıtırlarken kültür kur • 

tuluıundaki her merhalenin de biribirinden fark• 

h çehrelerini arka arkaya seyredebiliyorum. Bi• 
rlnci dil kurultayındanberi geçen merhaleler. 

lclh heyecanlı bir ruhun hamlelerini. kih, dU • 

§Unceye varan bir kafanın arayıtlannı, kah bir 

ilim bulutunun şevkini bize anlatır . 

Birinci dil bayramını hatırlıyorum. "Acem • 

perestü Rumun imile devrir.den,. kurtuluıun 

bir sembolü olarak dilini kaybeden insanlann 

kendilerine dönütleri çok heyecanlı oldu. Bu 

heyecanın mantık, ve realite hududunu apn cu

ıitini tabii buluyorum . 

lkinci safhada dil hareketi bar heyecanın cot

kunluğu yerine bir tefekkUriln mevzuu oldu. 

Heyecandan, tefekküre doğru yükselen hare • 

ket ciddi ve samimi bir ehliyetin, bir arqtır • 

manrn dil iflerinde rehberlik edebileceğine inan-o 

dı. Dil hareketi bu vasfı ile halk kütleleri ara

t'ında bir anlaşma vasıtası olacaktı. 

Dile dair tefekkürün gayeıi bundan başka 

bir fey değildi. Dil artık mantığını bulmuıtu, 

tabii rolünü alıruıtı, sosyetemiz içinde dil fUur• 

dan şuura akan bir fikirdi. 

ttçüncü dil kurultayı heyecandan tefekküre 

geçen dil hareketinin tam mücerret bir ilim meY• 

zuu halinde tetkik edilmeğe başlandığını gat

terdi. Artık dilin ilim önümle, ilim metotla • 

rile naul arattırmalara tabi tutulduğunu g5r • 

dük. Çok milli, çok sübjektif olan bir mevzuun 

gittikçe objektif, gittikçe hudutları aşan bir hU. 

viyet aldığını da bu son dil kurultayı gösterdi. 

Her camiaya mensup kaliteli alimler bizim 

cahili olduğumuz bu mevzuların ilim aleminde

ki yüksek değerini isbat ettiler . 

Bence, dil bayramlannın arka arkaya dizilerı 

profillerinde heyecanı, terekkUrü, ilmi seyredl ~ 

yorum 

Sadri Ertem 
8. S KURUN un tLA VBll 



Bavramı 
Dokuz yüz yıldanberi unu -

tulan bütün ulusal varlıklan • 
mızın başında , türlü devirlerin 
yüksek kültürünü taşıyan zen -
gin dilimiz bulunuyordu. Bu u
nutulma her §eyden daha acık
lı; olmuştu. Bir milletin kültür 
ve medeniyet yolundaki ilerle -
mesini, yüksekliğini gösteren 
en büyük t'tnık dili ve dilinin 
'geçirdiği tekamül safhalarıdır. 

Eğer Türkiin özel bir dili yok
sa ve bu dil kendi kültürünün 
;tesirleri altında tekamül etme -
mişse, Türk milletinin medeni
yetten hiç bir payı olmamı§, 

'Afrikada veya Okyanosya ada
larındaki vahşiler kadar iptidai 
kalmış demektir. 

Yabancıların uzun zaman 
Türkler hakkı~da iftiralarda 
bulunmalarını boş görmüyo -
ruz, ama onlara kızmaktan zi • 
yade kendi kendimizden utan -
mamız lazım gelir. Türkün en 
yüksek varlıklarını bize unut • 
turmaya çalışan yine biz olduk. 
Eski okul sıralarında okutu -
lan ''ilmihal" kitaplarının kü -
çük Türklerin kafalarına "din 
ve millet birdir,, diyerek Türk • 
lüğü ıilip müslümanlığı bir 
''milliyet" olmak üzere yerle§ -
'tiren kötü düşünceler bir yan
dan Arap, bir yandan Fars ta • 
hakkümU altında öyle bir ce -
miyet yaratmışlardı ki ne A • 
Tap, ne İranlı, ne de Türktil. 
Çünkü özel bir dili yoktu. A· 
rap, Fars sözlerini konuşan 

Türk ıığız1annın bir araya gel
mesinden yapılmış bir toplantı. 

Daha ilk zamanlarda bu du • 
rumun kötü başlangıcı aklı ba
tında olan Türklerin gözüne 
çarpmış, bir Keşgarh dilimizin 
zenginliğini ve kuvvetini göa • 
termek için Uç ciltlik bir lQgat 
yapmak mecburiyetinde kalmıt
tır. Daha sonralan, yine dili • 
mizi bu iki komşu yabancı di -
lin elinden kurtarmak kaygusile 
K.aramanhlann Selçuklulara 
karşı ayaklandıklannı görüyo • 
ruz. Şair Aşık Paşa bile Türk 
dilinin kaybolduğundan, artık 

buna kimsenin Önem vermedi • 
ğinden yana yakıla şikayet edi • 
yordu. .Füzulinin divanında da 
bu şikayeti görüyoruz. 

Son zamanlara kadar hattıl 
Ziya Paşa, hatta Namık Kemal, 
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hatta Muallim Nacinin eserle
rinde de böyle sözlere raatb -

yoruz. Fakat btitlin bunlar, aöz 

veyahut yazı alanından dıpnya 

çıkmamış, acı acı fikAyct eden

ler de herkesin gittiği yolda yG

rümekten vazgeÇmemitlerdi. 

Her büyük i§, onu başarabi

lecek büyük bir kuvvete muh • 

taçtır. Bunda da böyle oldu. 

Türkün, tarihten önceki zaman 

lardanbcri yürüyüp gelen, yük· 

aek medeniyetini ve bütUn dilıı· 

yaya yaydığı medeniyet verici

liğini ortaya koymuf, unutu • 

lup unutturulan bu sonsuz ıe

ref kaynağını, bütUn tatlı akıt

lan ve akışlann çıkardığı tat· 

lı seslerle temiz ve lekesiz bir au 

rette berkesin ppn ve ppran 
gözleri önüne yaymıf bulunan 

büyük Tilrk dahisinin yaratıcı 

eli, ata~rımızın medeniyeti ka

dar geniı ve. parlak olan dilimi

zin üstünlüğünü de ortaya çı • 

kardı. 

1932 yılı eylülünün yirmi al· 
trncı günü Büyük Şefimiz Ata
türk'ün kurucu ve koruyucu e-

lile açılan ilk Dil Kurultayı, bu 

yoldaki hareketin başlangıcı 

oldu. Arada geçen yıllar, dili • 

mizin üstünlüğünU iıbat ede -

cek verimli çalıtmalarla dolu • 

dur. Fakat 1935 - ıg36 yılı 

anlatılmaz bir yüksekliğe pk • 

mıştır. Bunun baklanda ıu ka

dar bir fikir verebilirim: 

Türk dili kurumu yorulmak 

bilmez bir çal.:ıma De tilrlil 

TUrk lehçelerini incelerken bü

tün yabancı dillerde Türk kö • 

künden gelmiş sayısız s8zlcr 

bulmuttur. Bu hal bUtUn dil • 

lerin bir anadan geldiğini gö1-

teriyorsa o ana dil hangisidir? 

Bunu bulmak için bugünkü tür

lü sözlerin kılavuzluğile tari • 

hin en karanlık devirlerine git

mek, ilk insanların konuıtuğu 

dili bulmak lazım geliyordu. 

Bu pek kolay bir iş değildi. 

Avrupa bilginleri, kendi dille -

rlnin aslını daima latinceden, 

Son dil kurultayından bir hatıra: 
Atatürk ve lbrahim Necmi Dilmen 

biraz da ıı1apnca Sanskritçe -

den aramak uaulföıe kapılmıt • 

lardı. Bu usulün yanlışlığı, pek 

çok keU~elerin aslını bulama-
• makla, meydanda iken dint ta-

assubun, aiyaai maksatların ver· 

eliği alıtkanlıktan bir türlü ken

dilerini kurtaramıyorlardı. 

"Klisı'k" denilen bu yoldan 

10n zamanlarda cıynlanlar oldu. 

Bu bilginler, bir de büyük bir 

Türk dilinin varlığını hatırla • 

dılar ve bir takım sözlerin aslı

nı orada buldular. tıte bu yeni 

bir ıtıktı, fakat pek hafif, pek 

aCSnük bir ıpk. Türk bilginleri 

klasik dilcilik yoluna gitmedi -

ler. Onlar kendi dilterinin çok 

geoit bir hazine olduğunu gör· 

dliler. Son tarih araştırmalan

nm ortaya koyduğu hakikatle

re dayandılar. 

Nihayet Türk dehası, bet' 

karanlığı aydınlatan keskin bir 

rpkla binler ve binlerce yıllan 

aprak, ilk konuşan Türkle bi

zi karp karpya getirdi. O ilk 

Türkün, lnamtJanru, peikolo • 

jiıinJ, fiziyolojik durumunu gö

zlimüzle görüyor ve bunun ta -
bii neticesi olarak çıkardığı ser 

leri ititiyoruz. Bugünkü ıöz -

lerimlzde ve dünya dillerinde 

o en eski Türkün ilk ve sonra· 

ki tekimüller neticesi olarak, 

olgun kelimelerinin ya hepsini, 

aıma l§Ina kıaalmıı artıklarını 

buluyoruz. 

O halde, bir çok inceleme • 

lerin verdiği öğrence ile, bu es

kiden kalmış, aşınmış sözleri 

yeniden tertip ederek önceki 

şeklini bulmak kalıyor. İşte bi-

ze bu yolu, çok büyük bir bu

lu§, çok yüksek bir deha eseri 

olan GUnet - Dil teorisi göı • 

termiştir. Bu güneşin sıcaklığı 

altında erimiyecek hiç bir şüp

he, ı§Iklarile aydmlanmıyacalS 

hiç bir bucak yoktur. Güneş -

Dil teorisi yalnız bütün dünya 

dillerine kaynak olan ana dili 

bulmakla kalmıyor; bugün ko

nuştuğumuz dilin her bir hece

sindeki manayı göstererek türle 

çemizin nasıl düzgün bir man• 

tıkla, tabii bir gidişle türedi • 

ğini en-taya koyarak bütün TihlıC 

lehçelerinin bir olan asıl gra • 

merini de bize bildiriyor. Ben 

bunu, kU~ük Türk çocuklaril~ 

yaptığı~ muvaffakiyetli dene • 

melerde gördüm. 

Bu yd üçüncü dil kurulta

yına gelmit olan yabancı bil • 

ginlerin haad ettikleri kanaati, 

kendi ıözlerind,.n itittik. "Türk 

dilleri tetkik edilmeden etimo

loji tamam olmaz.,, diyorlardı. 

Nihayet, Türk dilinin, zengin 

ve büyük dilimizin bu üstünlü

ğü kabul edilmiftir. Hiler d5 

Baranton'un dediği gibi "bütün 

diller aümerceden Çtkmı1tır,,( 

Silmerlerin TUrk olduğu düt~ 

nülUrse Türk dilinin ANADtt; 

olduğu anlaşılır. 

1935 - 1936 yıh bu zafe

ri elde etmit ve yabancı bilgi~ 
lerin önünde, hiç bir itiraz gör

meden zaferini ilAn eylemiştir~ 

O hıılde bu ddaki dil bayramı• 
na, başta dediğim gibi, Anadi • 

lin zafer bayramı demek, bu za• 

feri kutlulamak daha doğrudur~ 

A. lame-t ULUKUT 
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70pkapi sarayında deriye 
yapılmış eski haritalar 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Gazete sütunlarında yıllardır 
bir münakaşaci:r gidiyor: Milli 
edebiyat, adaptasyon, tercüme 
edebiyatı, ilmi eserlerin tercü -
mesi ve saire ... Yalnız tarih bil
gileri etrafında münakaşa yok. 
Halbuki edebiyat ve ilim gibi, 
bazan daha fazla üzerinde meş
gul olmamız lazım gelen ba -
hislerden biri de tarihtir. Hal -
buki tarih bahsi de yüz yıllar • 
oanberi ihmal edilmiş. uuntul -
muş ve kendi öz varlığunız, 

kendi kanımızdan olımyanlara 

ıermaye edilmiştir. Bunun için 
41eğil midir ki herhangi bir ta -
rih bahsini araştırma lüzumu • 
ııu hissettiğimiz vakit çok de • 
fa ecnebi mehazlara baş vuru • 
yor ve bu yüzden de yalan yan· 
lı§ bir çok ma1Uınatı benimse • 
mek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bir edebiyat tarihi yaratan 
~eğerli bilgin Fuat Köprillü, 
~rih alanımızda da yolgösterl
cilik yaptı. 

Fakat tarih alanımız çok ge
niştir. Bu mevzu her ilimden 
fazla emek ister. Bu yazımda, 

oikkate şayan bir emek, yılmak 
bilmiyen bir çalışma, derin bir 
ilim aşkı ve tarih sevgisi ile ba
ı~mlan bir eserden bahsedece -
'ğim • .''Topkapı sarayında deri 
üzerine yapılmış eski haritalar., 
'<1) adım ta§ıyan bu eser İbra· 
him Hakkr Konyalının, ta -
rih sahasında yeni bir adım sa
yılacak kadar değerli bir eacri
oir. İbrahim Hakla, tetkik etti • 
gi hususta timdiye kadar yapı· 
lan yanlıtlıklara , vesikalara is -
~at ederek cevap verdiği gibi 
brih üzerindeki münakaşayı ki
~bında yapıyor. İki yüze yakın 
yazma kitaptan vesika topladık
~an sonra tetkik ettiği mevzua 
oair çıkan bütün kitaptan göz
cen geçirerek hatalara birer bi
rer cevap vermesi ve bu arada 
~rih sahamızda bilinmiyen bir 
sok hakikatleri ortaya çıkarma
sı İbrahim Hakkının eserini kat 
kat kıymetlendirmektedir. Çok 
temiz bir surette basılmış olan 
kitabın haritalan ve yü,ze yakın 
muhtelif bayrakları üzerindeki 

etüdü, şimdiye kadar boş ka • 
lan bir sahayı ilk kıymetli eser 
\•ermek suretıle doldurmuştur. 

Kitap Kemal ve Piri reisle ·• 
rin hayatları hakkındaki tetkik
le başlamaktadır. Burada kahra
man Türk denizcileri için ya • 
zılmıg eserlerden çoğu tenkit e
dilmekte ve her iki reisin hayat
lan hakkında yeni vesikalar or
taya atılmaktadır. 

ikinci bahis haritalardır. Bu
rada öğrendiğimize göre Top • 
kapı sarayında bugün 68 bin -
den fazla harita ve eser bulun • 
maktadır. İbrahim Hakkı bari • 
talar için şunları yazıyor: "Bun 
lann bir çoğu salonlarda tethir 
edilmektedir. Teşhir edilmiyen 
yadiglrlar arasında eski tartı ile 
tam iki okka 225 dirhem ağır • 
lığında bir de .zümrüt vardır. 

Mütehassısların kıymet biçe -

TıMlJR VE 

medikleri bu kerpiç büyüklü • 
ğündeki zümrüdün yanında de
ve derisi üzerine yapılmıt bir de 
harita parçası bulunqyor. Mü -
2enin bütün yüksek kıymetli 

pırlantaları, zümrütleri, incileri 
\•e mücevherleri terazinin bir 
gözüne konsa, diğerine de ha
rita parçası yerlettirilse, bu de
ri parçasını tartamaz. Çünkü bu 
derinin maneYi varlığı o kadar 
yüksek ve ağu·dır.,, 

İbrahim Hakkmm anlattı • 
ğı deri parçası hicri 919 tarihli 
ve Piri Reisin haritasının bir 
parçasıdır. Müellif harita hak • 
kında malUmat vermekle kalnu
yor, haritanın üzerinde görülen 
bütUn isimler hakkında da 1a • 
yanı dikkat malumat veriyor, 
Kristof Kolombun 1stanbula ge
lerek Beyazıttan yardım iste • 
diğini ortaya atıyor. 

YıLDIRIM 
Şair Behçet Kemalin yazmakta olduğu Timur ve 
Yıldınm piyesinden okuyucularmuza geçen hafta 
bir parça vermiıtik; bu hafta da batka bir parça
yı takdim ediyoruz: 

<Timur tairleri ve kumandanlarile koauıurbn) 

Şair Seyfettin .. (Anadoludan bahsederken) 

- Öpmek hissi veriyor en genç bir alın bile 
Sapan izleri gibi derin çizgilerile; 
Geçmi§ orda her yiğit cefanın haddesinden .. 
Ne çıkar şunun bunun küstah gükremeainden: 
Orda her genç bir arslan; toprağa bağlı sade! 
Orda her ıey, sefalet bile harikulade! 
Sanki bizi tanıyor eski inat boz toprak: 
Burda açan her çiçek gülümseyen bir dudak; 
Her dal, göğe açılan bir dua kolu gibi ... 
İnan ki: bu aziz yer, bu Anadolu gibi 
Bizi candan özliyen, bekliyen bir yer olmaz .. 
Ve bu ananın oğlu TUrkten batka er olmaz!. •• . . . . 

Timur: 
- Nedir bu? Yangın mı ne? Bir acayip koku var .• 

Seyfettin: 

- Osmanlı vezirlerin göğsüne tunç nipnlar -
Takılıyor gibi her kerpiç duvara, her gün -
Sıralandıklannı gözlerinle gördüğün 
Tezeklerin kokusu.. böyle tUtsülenerek 
Teb'ai Al Oıman, itikafa girecek 1 

Behçet Kemal Çağlar 

Kitabın müellifi değerli bıl

gin lbrahim Ha7>kı !:onyalı 
İbrahim Hakkı bundan son

ra Piri reisin ikinci haritası hak 
kında malUmat veriyor ve her 
iki haritayı Türk efkarı umu -
miyesine kendisi tanıttığını bil· 
diriyor. Bu iki haritadan sonra 
Haci Eb-ül-hasen haritası, jo
has de Villadestes'in 1428 de 
yaptığı tspanyolJ:a harita, üze· 
rinde 58 devletin bayrağı bulu
nan İspanyolca bir harita, sa -
rayın Hazine kütüphanesinde 
87 santim boy ve 77 santime • 
ninde latince bir harita, Ati Ma
car Reis haritası, Tunuslu İb • 
rahimi Katibi'nin H. 816 yı -
hnda yaptığı harita ve içinde 
94 siyasi teşekkülün hakiki renk 
lerile 119 bayrağı bulunan iı • 

• panyolca bir seyyahatname, oa 
beşinci asırda yazılmış latince 
kozmoğrafya ve coğrafya kita • 
bı hakkındaki tetkikler gelmek
tedir. 

Bütün bayraklarla beraber 
Türk bayrakları hakkındaki e· 
tüt de çok kıymetlidir. Türk 
bayrağının rengi ve ay yıldız 

hakkında çok eaki vesikalar or
taya koymuştur. Her biri uzun 
uzun tetkike muhtaç mevzulan 
yıllarca vesika toplıyarak ha -
.zırltyan f brahim Hakkıyı teb -
rik ederken kitabını bütün ilim 
sevenlere tavıiye ederim. İbra -
him Hakkı ortaya bir çok yeni 
hakikatler ve yeni iddialar at • 
mııtır. "Eski haritalar., müellifi 
vesikalara istinat ederek yazma 
ama rağmen yanılmıt olabilir. 
Tarih bilginleri, bilhassa eser • 
leri tenkit edilen müettifler bun
lara cevap vermeli ve edebiyat, 
ilim tercüme münakaşaları ya -
mnda bir de tarih münaka§ala
rı olmalıdır. 

NtY AZI AHMET 

(1) Zaman ütaphaneei aa • 
hile: 350. fi: 3 
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Hoş sözler ı - - ~ -Muhiti dairenin 
tarifi 

Öğretmen riyaziye deninde 
Dunnuıu dene kaldmp sordu: 

- Muhiti daire neye derler? 
- Ya sağa, ya sola doğruyu 

varlanıp ilci ucundan birle1en 
çiz"giye derler. 

Daha da l)İgecekmış 
Gündüzün annesi pek öf • 

keli idi. Çocuğu kolundan ya • 
kalıyarak sordu: 

- SCSyle bakayım, dolaba koy 
Cluğum çikolataları kim yedi? 

- Ben yedim ,anne 1 
- Sen mi yedin? Seni gi<i!" 

teni yaramaz. Kaç tane yedin? 
- On tane anne 1 
- Hayır, yalan söylüyorsun; 

ben saydım, sekiz tanesi eksik 1 
- Daha iki tane yiyeceğim 

de ..• 

Bahtiyarlık 
'karşılıklı olar 

Büyük anne bayramda elini 
ppmğe celen torunlarına bay -
ramlıklanm verdikten ıonra de
ki ki: 

- Benim gibi büyük anne • 
Diz olduğundan dolayı ne ka • 
(Sar bahtiyarsınız, değil mi yav 
rulanm? 

Çocukların en yaramazı ce-
vap verdi: 

- Öyle ama ,bizim gibi to -
runlann olduğundan dolayı sen 
"de bahtiyarsın. Çünkü biz ol • 
masaydık sen de büyük anne 
olmıyacakt ı ., 

- Bliyilcü Kütdudağı öldü • 
recek olan sebiri hazırla • 
uıak için en bUytik lihirbaz el· 
biaesini giymif, boynuna tim • 
Ah cJitlerinden ıerdaalık ce • 

Mike çok sevdiği Bayan fa. 
reyi görmeden edemiyor. Hiç 
olmazsa haftada ild gün gider, 
onunla tath tatlı konuşur, bir· 
likte yemek yer, eğlenirdi. Fa 
kat son zamanlarda bayan fare 
evine bir hizmetçi almıştı. Bu 
hırçın, kötU huylu hizmetçi Mi 
keyi hiç sevmiyor, onun eve 
gelmesini istemiyor, türlü kils· 
tahlıklar yapıyordu. Mike ·bun
dan intikam almayı d~Unüyor, 
ama nasd yapacağını bir türlü 
kararlaştıramı:yordu. 

Bir gün yine bayan farenin 
evine gidiyordu. Hizmetçi onu 
pencereden gördü, sokak ka • 
pısmı yavaşça açıp geriye çe
kildi, iki elile bir de aandalya 
yakaladı. Mike içeriye girer 
girmez hizmetçi sandalyayı kal 
dırarak bağırdı: 

- Bana bak, bir daha buraya 
ayağını atar, bayanı görmeye 
gelirsen kafam patlatırım. Hay 

di çek arabanı. 
Bu gürültüyü işiten bayan 

fare koşup ~eldi. Hizmetçiyi 
payladı: 

- Ne bağınyorsun? Elinde
ki bu sandalyayı ne diye kal • 
dırlan? 

- Ben mi? .• tey.. bayan ... 
Bay Mi.keyi eğlendirmek için 
cambazlık yapacaktım. tıte böy 
le ... 

Diyerek aandalyamn arka
ımı bumona dayadı. Ve mliva· 
zene için iki koluna da açtı. 

Bayan bunu görünce dedi ki : 
- Ya, öyle mi? Çok güzel. 

Ama göztinU aç bir tey kırma. 

Ben şimdi geleceğim. 
Mike öç almanın yolunu bul 

muştu. Hizmetçinin açık duran 
ellerinden birine, içinde ıu ve 
balık bulunan bir şi§e, ötekine 
bir vazo koydu. 

- Böyle olunca mfürazene -
yi daha iyi bulabilirsin. Sakm 

hennem atqleri içl!tde oyruyan 
§CYt:ana belldyordu. 

- BöJ1ece atlıyarak atctin 
içine bir takım zehirli otlar a -
flJvnlu. Bu otlardaa bhıı du • 

muı1ar cıktılrca . a0

•··-· bir 

l Küçük Bilgiler J 
- Larderello ve Toskan yanK 

dağlarının çıkardıktan buhan 
toplayıp istifade etmek kabil 
olsaydı, italyadaki Piza viliye• 
tinin bütün elektrik ihtiyacını 
temin edebilirdi. 

- Soğuk memlektlcrdc ıia 
ler, buzların kahnhğuu günde 
iki milimetre daha faz1alqtı • 
nr. 

uı.-...ı111ıı!ll11uuııııııııı11111ıııa11uıııa•uı.......-.. 

kımıldanma. 

Dedi ve vazonun üzerine bir 
petrol labması, ~alık şi§Cıinin 

üstüne de bir takım tabaklar ve 
fincanlar koydu. Sonra mutfa .. 
ğa koşup biber şişesini aldı. Ye 
rinden knnıldanamıyacak hale 
gelmiş olan hizmetçinin önün • 
de havaya biraz biber attı. Hiz .. 
metçi işin nereye varacağını an• 
lamıştı. Gözlerini yumdu, ndca 
ı1mamaya çalııtı. Haydi nefes .. 
lizlife bir iki saniye dayanabil 
aiıı, IOllf&? ... Evet, sonra ola • 
cak1ar oldu. Burnuna biber kaç 
mlf olan vazallı hizmetçi fare, 

- Hapıuuuul 
Diye abınnca elindekile • 

rin hepsi yere yuvarlanarak tus 
buz oldu. Tam bu 11nda ba .. 
yan fare geldi. 

- Eyvah, vazom, limbam. 
balık §İşem, tabaklarım, fincan .. 
]arım, hepsi parçalanmıı. 

Diyerek ye~d.e yatan hizmet 
çiyi tekmeliyor, 

- .Haydi, defol git, bir dah11 
yüzünü görmeyim. 

Diyordu. Mike bir kenara 
çekitmi~ kıs, kıs r.üliiyordu. 

- B3yle atlaya zıplaya nl i 
hayet takatsu: kalarak yere ~ 
vartandı. Atqten çıkan kiillell 
Kütdudağı yddınm gibi bir all 
da AIUrecck lıir schir cıılacak • 
ti. 

{Geçmişi anmal 

Nabi. zade Nazım 
iki yıl evvdkı dil bl.11-. 

da Türk dilinin baJclmu bna • 
ma yolunda geçirdilimi:m ..... 
ım kısa mr tarihini,...... .. 
sav1'fta kendini sin.._ dil 
kahramanlarının acn.n.., ,_.. 
hklarını yazmıtbk. Yelli G 
bayramında, bütün Wır .... • 
damlarının babra1anm J'ink • 
ten anarken itiraf ••• ceih w 
hunlara Nabi zade Na- bt
mıumı olmak ıimdi .. .,..... 
özür dilemeye değer lıiır ..... 
liktir. 

Nabi aale Niam 1278-1280 
(1862-1864) arauada doimuf, ı 
askeri mühem!iahanedea ç.ıkmıf, 
erlt&rubarp olmuıtu; fakat keD
dini &kerlikten ziyade ma • 
tıarrirliğe verDÜf, ıiirle. hikA • 
yeyle, romanla, rmlraleyle Türiı 
kültüriine hizmet yolunu tut • 
muştu. 

Nabi zadenin )'3Zlcdık bu • 
auaiyetlerinden biri edehiyata 
~lzm ıetirmek olduğu ... 
hir bqka blduıiyetİ de dilde ta
~ten aynlmemaktır. Kitap-
1-nnm üzerine (muharrir) )'e • 
rine (yazan) kelimnini ilk ya
zan Nabi zade idi. , 

Edebiyat tarihirizde bilia
diğine pek de hühwlıeııneıli • 
timiz bir küçük bikayflli ._., • 

da: (Karallibek). Hikayeyi °" 
karlarına takdim eclwbu, N.w 
zade §Öyle eliyor: "Rcwmmmm 
..mnini Anaclola köylerimiz • 
... intihapta bir mitaJemn ....... 
dır ki, bu ela kö,lilük, çiftçi -
lik ilemlerinin pl.naa ileaiz 

size o ilemler Uldaada - fi. 
kir vermiı olmaktır; ~tana 
llEllllİnİ cereyan olan yerlerde 
ahalinin sureti maitet ve met • 
guliyeti hakkında kifi deNcecle 
ma1Umat bulac:ıakımız. Lisan • 
!arma da aıina olacakmm.n 

Filvaki Nabi zade "eıhan 
vak'ayı kendi r1kir1erince, ken· 
eli lisanlannca söyletmek ka • 
vaidi mevzuadan görüyor ve 
uben de mükilemab o sureti 
bbiiyesinde zabt ve kaydettim, 
bu suretle lisanmna, edelııiya
Jmuza bir hizmette bulunclam 
tanmm., diyor, hlıiye içinde 
geçen kelimeler için lsihd-n bae 
flD8 lııir de luptçe lro,a.)'or -.. 

NUi zedenin fikaiıw .,... 
-.fta .... linıizip 6- ..... 
... C8D ... te& ... 'ı i& .................... 

Nabizade Ne111t11 

1890) da butmlmıt olu N.ı.i 
zadenin (Karabibek) llikayesia-

den bir iki parçayı -- ala • 
rak alıyoruz: 

Karabibek 
Karabibe• bugün etken bDıc 

mııtr. Tarlasına harim çeyir • 
mek için dün Matarlr tepele • 
rinden kestiği pırnal fidanı dal
lan harman yerinde koca bir 
yığın halinde durmaktajdı. Sai 
eUade afzı çentUdl bir tahre 
(bağ bud:ama bıçağı) bulun • 
makta olup geçen ıenedcnbed 
nadaslı duran tarla içinde ağır 
ağır adımlarla bu yığma doğ. 
ru yürümekteydi. Ayağındaki 
iri, kalın pençeli. .akük yeme • 
nileri kemali zahmetle ıiirülde
mekte, liyme liyme rengi cin • 
si belirsiz, muhtelif renkte ya· 
mah dizliğinin delilderindea iç 
donunun toprak rencine mail o
lan rengi gariinmekte. bir ald 
istibdal neferiniıi kim bilir kaç 

ıene evvel hedireai olmak ize • 
re malik olduğu caketi, tutar 
giyilir yeri b1macJıiı halde, ye 
bedenini ibatadua lc:is Jralmak
la beraber yine mtmc1a bu1mı • 
ma~ bu ceketin altında kirli 
g&nıelüün cape. yabu b68-
bBtiln açık kalarak kafl1 gibi 
sert ve ayah olan ricudunun 
ıağüs ve bağır Jmım1anm hep 
açık bırakmakta idi. Çeneahıde 
beyu1ı ayüh olmak 8zere g.. 
batı vticut eden tek ttiJıc k:dlar 
elik ft le)'rek 'blyıJdarm da in
dm1mile ma.lener. pyet em • 
a.. ufarak ctbltl olaıı ~ -
linlD be,bctfal arttmaakta n 
laia hqeti acibe tnunda mllaf 
Wr Jmrlm 11Jmdırmaba idi. 

Ttdııı~ .a. ... n '• 

t Geçmişe bır bakış J 

Güneş ~ Dil teorisinden 
önce dil bilginlerinin 

ilk araştırmaları 
GOnq - Dil tecxWndea in

ce ·imla ctiliaill aUd '-f1aclı • 
lı ,..... arqtumalanta - -
hmnlar eblk deiiJdL Bltlll 
bu anıttzımaJatda da parça par 
ça bakibtler elde edildilinJ, 
ancak bmılarm Wr aiatem mu
&1J'eaiyetl tqldl etmekten usak 
bldıp :rine GGnet - Dil te
orWıüa ricudile .....,.... 

Bahsettiğimi& araıtırmala • 
rm birin rahmetli Emrullah 
Efendide buluruz. Bmrullah 
Efendinin Muhitltmaarif çaht
maları sırasındaki nqriyatı da 
.insan konUfDWlllda ilk hece • 
nin (a) olduğunu ga.termeye 
hizmet ediyordu ki rahnıetli 

sağ olsaydı Giiuq - Dil teo • 
riainin ilk becmin (a) De bq-
1adığı ve (l) konaonu ile nia -
nalamn bu ilk hec:enln bOdln 
dillere kaynak olduiu bakilıtati 
önilnde ilk tealim o1uı1ardan bi
ri olac:aktı. 

Bununla beraber, Emrullall 
Efendinin a .esi berindeki 
tahkikini bu dil bayramı yazı • 
lan arasına almayı kendisini ha 
yırla anmaya fırsat vereceği için 
ihmal etmiyoruz; merhum dl -
yor ki: 

A aavtı Wzı beterin tıyneti 
eusiycaini tetkil eder. Ciğerlerin 
boğazdan en halis bir mahıu • 
lesidir. Ufzı bqerde pek tabii 
olan bir savttır. Aayi tekellü
m8 yormaz, külfete koymaz, 
pek sühuletle taliffuz edilir. .............................................. 
Karabibek buraımı babası Ko
ca Oamamn mirası olmak üze
re ele geçirmitti. Tarla o za -
man on iJd dönüm iken dört 
dönümünü Kara Durmuşa sa -
tarak vaktile bedeli nakdi ver -
mİfti. Şimdiki halde sekiz dö • 
nümden ibaret kalan bu toprak 
parçasına bile tarta komıuau 
olan Y oaturoğlu göz dikmekte 
Ye bu aeebple aralarında ara 
ma mDnanatu vukua gelmekte 
idi. Otuz ilci dönüm tarlası o -
tantann da el aya• kadar top
rağa g8z dikmesi mUnaaebet • 
ahı: değil mi yal Kendili fU ka
darcık tarla uyeslnde mıcak 

a1rpm1.rı bir katık llCÜ çorba 
~ kadar mal blchrabill • 
yor. Etinden hta da çıbm ela 
açlıktan • llda1 Zaten Yoa • 
furollallUll kbuı da ba top -
rak lunaıdan almemlt mi idil 
O ftktm ·ı.ekrlnde de babar , ........ ..,,.., 

Hatta ülemayi lisaııiden bir za .. 
tm i&li•aına nazaran di§i, du • 
dalı olmıpn bir adam bile bll 
ı.arfl ta1lffus edebitirmiı. Ço • 
culdarm apmdan ilk çılwı 
u.n· da badur. Bu pim zevll: 
ve -elem. n hayret ve taaccuı 
cibi ilıtltuatı mUtehalifeyi hca 
bu an ile ifade eder. 

Elfuı bqeriyede, elsinel 
idemiyede bundan umumi. ban
dan tabii bir aavt daha yoktur. 
Her tiaanda kelimatm kısmı ek .. 
seri nisbetcn a harfi ile iptida 
eder. 

Kitablil'ayn namındaki lft· 
gatin muaannafr dahi burufu 
heca tertibinde ilk harf ittihas 
ettiği' a (ayın) uit olmak cihe
tile hakikatte a dan baıka bir 
teY değildir. 

Bugün tahkikatı fenniye ile 
de sabittir ki a hadi tekmil hu
rufun aaıl ve heyuliaı. esvatı 

mukataanın re'ai ve bilcümle 
esvatı elifbaiyenin mebdeiclir, 
Vakıa insan sesinin menıei o • 
lan hançerede tekevvün eden 
savtı aall a aavtıdır. Cevfte a
ğız içinde teı~ddUt etmektetı 

bqka bir suretle: keyfiyeti ta • 
havviil etmez; bançerede haad 
olduğu gibi cevfin hiç bir tara • 
fına itimat etıniyerek kemall 
ıerbest! ile ve ağzın tam infl
tahı ile harice çıkan bir savttır, 
Hurufu hecamn mabekası İIO 

klffeten sevait olsun, sevamif 
olsun, gerek hançerede, gerelı: 

cevfin sair aksam ve azasmda 
tahavvül etmiı ve bu suretle 
harfiyeti tayin eylcmiı olan a 
savtı asllsU,.den baıka bir ıer. 
değildir. 

Binaenaleyh basairin "elif ki 
bir harftir, sair hurufun asıl Ye 

heyulisı~r. Cümle kelimat ve 
lQgat ondan müteellifedir, vo 
elif hakiki etfi aakinedir,, kav• 
ll elifden maksat elfi sakine 
yani a olduğuna göre ne b • 
dar fenni ve sevap bir aöz otur1 

A harfi eşkili elifbaiyece bil • 
tiln •evaitin aa1ı olduğu gibi 
savtan dahi bilcümle hurufu 
hecanm eaa11dır. ' 

ftte a savtl bu ıuretle nkaoe 
mr tabilde birinci mertebedl 
balundutundan birinci olarali 
ketfediJmlt, bunun ~ eHfba " 
tarda da adra ceçmlftir ... 
beter olan Huretl Ademla nalı 

--~··.,.. .... .- . . . 



l•t••rond• 
be•be.da va 
•oıculuk te. 
mın eden ve
•lka memura 
gllsterı il yor , dl · • .c.M» · f 

Besbedava tren yolculuğu! 
Besbedava tren yolculuğu 

yapmak hususunda, fikriniz 
nedir?. Şahsan paso ele geçir
mek, teker teker hususi bir mü
saade temin etmek falan bahis 
mevzuu değil; hemen herkes 
için, bu imkan var 1 

lataay on da 
e,ya kaydı 
mua me lesı 

Derhal istifadeye başvur -
nıayı düşünüyorsunuz belki, 
değil mi? Fakat, o kadar acele 
etmeyiniz; hl'men kendi ken -
dinize gelin, güvey olmayınız. 
Bu işin mümkün olduğu yer, 
lıer yer değil sadece, bir yer 1 

Almanyada Elbe nehri kıyı
sında Lavcnburgda yaşıyan kim 
seler, buna imkan buluyor ve 
bu imkandan 80 yıldan fazla bir 
.zamandanberi istifade ediyor • 
lar !. Lavenburglular, bu hak -
Jn, bir ecnebi Kral sayesinde el
Öe etmişlerdir. Bir Danimarka 
kralı sayesinde! Almanyada 
demiryolu inşaatına girişilen ilk 
yıllarda ,Berlinle Hamburg a
rasında da bir hat kurulması 
konuşulmuş, hususi bir şirket, 
bunun mali cihetini ve bu işi 
planla§tırmağı üzerine almış -
tır. Hat, gene Elbe kıyısında -
ki Buazenburga erişecek, tren, 
ondan sonra da Lavenburg Ü

.zerinden Hamburga yollana -
caktı; fakat teknik hazırlıklar 
sırasında, Buvazenburgtan iti
baren, hattı daha şimale çek -
menin, treni Büşen üzerinden 
geçirmenin daha elverişli oldu
ğu neticesine varıldı. 

Parasız seyahat 
etnıek isterseniz 

Bu vaziyet karşısında La -
\'enburg şehrinin, bir ana hat
tın yakınında bulunmak ümi -
di kınlıyordu. Lavenburglu -
lar, bunu hazmetmediler. O za
man, tekmil Lavenburg Duka
lığı, Danimarka Krallığına ta
bidi. Şiddetli protestolarla hü -
kiımete başvurdular ve müsbet 
bir nrttice edindiler. Danimarka 
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DERHAL 
Lavenburga 

hareket ediniz! .. 

Elbe k1yıs1n
dalavenbur g 
lsta•yonu 

kralı, gerçi bu hattı yapanlan, 
planlarını değiştirmek için taz
yik etmedise de, Lavenburglu
lar için hususi bir hat kurma
lannı irade etti; bu hususi hat, 
onları ana hatta besbedava o
larak ulaştır:acaktı 1 

Hükümdarın lutufk~rane .i
radesi üzerine, şirket, ister is
temez hususi bir hat kurarak, 
bunu ana hatta bağladı. Biraz 
geç olmakla beraber, gene hat 

dö~endi. UHt5 yılında Berlin -
Hamburg hattı açıldı; 1853 
yılında · da, Bilsen - La ven -
burg hattı üzerinde faaliyete' 
girişildi. 

Sonradan, vaktile hüküm • 
darm idaresinde zikri geçen 
besbedava yolculuk kaydını, 
ortadan kaldırmak, bunu hü • 
kümden düşürmek yolunda uğ
raşanlar olmadı değil; bila -
kis !... ve hiç <leKilse bunda ba-

zı tadilat yapılması yolunda te• 
§ebbüslerde, ilk şekildeki uğ • 
raşmalardan bir şey çıkmayın .. 
ca, ikinci şekilde uğraşmalara 
esas teşkil etti. Lakin, Laven"' 
burglular, hakyerlerine baş .. 
vurarak, haklarını ısrarla ara .. 
atlar ve oralardan, lehlerinde 
kararlar aldılar. Madem ki hu .. · 
kümdar bu yolda irade etmiş • 
ti, artık bu hak, kendilerine ke
senkes verilmiş değildi, öyle 
sonradan bu iradenin hükmü • 
nü bozmağa kalkışmak, kanu • 
na uyamazdı! 

Daha sonraları da, Laven " 
burg Dukalığı Danimarkanın 
idaresinden çıkıp, Almanyanın 
idaresine girince, devlet de " 
ıniryolları idaresi, Berlin -
Hamburg demiryolunun işletil .. 
mesini de eline almasına rağ .. 
men, Lavenburglulann tariht

1 haklarına riayet etmek çaresiz .. 
liği karşısında kaldı. Dava, da· 
vayı takip etti ve Lavenburg ., 
]ular, hep kazandılar! 

işte bu suretJe, verilmiş olan 
besbedava gidip, geliş hakkı~ 
bugün de bakidir. Almanyada,_ 
val.,ız dc111iryolu memurlan: 
trenle parasız gidip gelebildik" 
leri halde, Lavenburglular, u • 
mumi kayıt haricinde bir imti· 
yaza maliktirler. Ancak, bütün 
Almanyada, yahut da mesela' 
tekmil Bavyera ile. şarki Prus• 
ya arasında falan, öyle keyfe • 
mayeşa sanmayınız 1 Lavenburg 
şehri ile Berlin - Hamburg 
hattındaki Biişen istasyonu a .. 
rasmda 1 12 kilometrelik bir me 
safe içerisinde 1 

Lavenburglular, bu mesa • 
fe içerisindeki seyahatleri sıra
sında, eşyalarını, kedilerini, kö
peklerini her türlü ağırlıkl "rr• 
nı da parasız taşıtabilirler. İm
tiyaz, bu derecede şiimulliic1ür. 
(Sonu 10 uncu sayıfamı::da) 

en Süiunıar 
Gaf 

Hayatında geçirdiği f ela
ketleri, acıları anlatıyordu. 
Sonra: 

- Sakın canmm sıkmıya
ymı? dedi. 

öteki cevap verdi: 

- Hayır. Bilakis çok ho
ıuma gidiyor .. 

fark 
Trenin birinci mevki va

gonları önde idi, ikinci mev
kiler arkada. Yolcu tren me
muruna sordu: 

- Birinci mevkile ikinci 
mevki arasında ne fark var
dır? 

- Birinci mevkilerde man
zarayı ötekilerden evvel gö
rüyorsunuz. .. · 

·""' 4.,., . 
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Damöz - imdat elbisem yamyor. 
Perdeci - Korkmayın bilyük bir yangın olamaz. 

Eller aşağı/ 
Hırsız odaya girdi. Adam 

tavana asılı halkalara tutu_11-
muş. Cimnastik yapıyordu. 

Hırsız ~şırdı: 

- Eller yukarı! Diyecek 
oldu, sonra kendini topladı: 

- EH er ~:ığı! 

Birinci 
Elbisesinin kusurlarını .söy 

Jüyordu. Öteki: 
- Ne beğenmiyorsun! de-

Otomobil 
Yeni z.engiıJerden biri oto

mobil almak istiyorau. Oto-
mobil acentesi ona en yeni mo 
deli gösterdi: 

- Hiç gürültü etmeden gi
der... Benzinin kokusu duyul

maz... O kadar çabuk gider 
ki adeta gözle görülmez! .. 

Zengin: 

- Olmaz! dedi. Ben bu o
tomobili alıp da ne yapaca
ğım! 

- Niçin? 

- Öyle ya. gürültü işitil-
mczse, kokusu duyulmazsa

1 

gözle de görülmezse komşula
rım benim otomobil aldığımı 
nerdcn anhyacaklar ? .. 

Muzikacı arkada.Jına - l'avrum bu ağaç 
'/Jyle gazelle kesilmez; adamakıllı bir c a z a 
kşla da çabuk kesilsin! .. 

di. !stanbulda birinci terzidir. 
- Evet. Balıkpazarından 

gelirken birinci terzidir. 

- Oğlımımı muzıka mııa. imi bir 
hafta sonra kulaklarından pcmukları 
rabileceğimi söyledi. 

kaç 
çıka-

işin kolayı 1 iyatrocu için facia Büqükler geve2eıiği 
Trende oturacak ver vok- - Bir komediye- ne zaman Turanı annesi azar- \ıyordu: Hesap dersinde öğretmen 

t A kt d ·b k • • traji - komedi denilebilir? B·· ··kı ·· 1 · · b't. Gündüze soruyordu· u. ya a urmuş a ıyor- - uyu er soz ennı ı ır - · 

Nasıl buldu.n 

du. }{arısı: .- Oyuncular bazı~, vakit geç ıneden küçüklerin söylemesi - 9364 adedi ile 8963 adedi 
- Ne beceriksiz adam.sın!. ~ış, sandaJyalar hala boş oldu- pek lena bir şeydir demedim arasındaki en büyük müşterek 

ded. '~ t b l k gu zaman. ") N' · .. el. 1 · ) k b 1 b k ) ı . .ı.ere o ur, avu u . uca- -=---'"-----:.-· - ~-~=~- . ·-=.· -' "' mı. ıçın soz ın emıyorsun. asımı u a ayım. 
ğma al, bavulun üzerine ben alırım, köpeği de çocuğun ku- - Peki ama anne, on1ann - Bunu öğretmenler bulma-
otururum, kucajıma çocuğu cağına oturturuz... sözü bitirdiği yok ki... mışsa ben nasıl bulurum? 

Karısı - .1h11ıet!. IC'l'fJ me. 
muro geldi. 

lrooaat -

l i 
'~-.?V.4::.:. 1 '/\ r---· ıJ_ 

·~ı il 11111!1 
-_,~ 

~@ 

Satıca - B'lt otomobili size yan kat aroğ fiyatıtıa snta
btlir ~,,,. 

'-~eri ~ok iyi! .. Kataloğun /&yatı ne kadardtr. 

_.,._ -----

- Oğlunu:: s~ 'atiııde pek 
mahir olmu-J: Bey7ir aamıile 





Koralin ince yüzünü ayna-
' ya doğru eğer eğmez siyah 
gözleri, siyah dalgalı saçları ve 
nefis iki dudak birdenbire ay • 
;naıun parlak aydınlrğma ak -
'setti. Genç kız gülümseyerek 
gözlerini kapadı. 

Onları açtığı zaman ayna • 
nın karşısında yalnız değildi. 

:Elle tutulabilecek kaddr hafif 
bir gölge arkasında duruyor • 
(lu. Bu, genç mühendis Jandı. 
Koralin, genç adam arkasınday
mış gibi kızardı; aynanın önün
~en çekilerek pencereye doğru 
yürüdü, ve camın buğuları üze
rine iki haftadanberi kalbinde 
sakladığı bir ismi çizdi. 

Gençler anlaşmak için uzun 
~Umlelere ihtiyaç göstermez -
ler. Nitekim Koralinle Janr bi • 
1 

rlbirlerine bağlıyan büyük sır • 
n, gözleri derhal ifşa ediver • 
mişti. 

Koralin bu yeni vaziyete bir 
iki gün içerisinde alışınca çe
yissiz ve çirkin kızı yüzünden 
kendisinden nefret eden hala -
smın tavırlarına da hemmiyet 
vermemeğe başladı. 

• • • 
Tık tık tık. 

Koralin: · 
- Giriniz! dedi. 
Küçük hizmetçi, evvelA say

gılı bir tavırla yuvarlak yüzü • 

8 - KURUNun IL.AVESI 

Genç Bir 
Mühendisle 
Genç Bir 
Kızın 

1ikiiyeSi 
• • •=====• 

Koralln yavafça gerindi. 4 
gUndenberl evinde idi. Dört 
gUn ?. • Hemen hemen bir 
atnr • En iyi vakltlerı yata
Aında geçlrdlll zamanlardı. 
orada inliyor, ajhyor ve nl· 
heyet uyuyordu. Koralln gU· 
r: •fln· inam tabiata çeken 
aydınhlına karfı yabancı 

kalamazdı. 
-~ • • ıliı 
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Yazan: BERiA SELÇUK 
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nü kapıdan gösterdi: 
- Giriniz Mari An. Ne isti

yorsunuz?. 
- Halanız hemen inip inmi

yeceğinizi soruyor. 
- Peki; şimdi geliyorum. 

Koralin eski möbleli bir sa
lona daldı. Küçük Luikenz bir 
büronun önünde genç kızın ha
lası yazı yazmakla meşguldü. 

Yeğeni içeri girince birden dön 
dü; onu baştan aşağı siizdük • 
ten sonra alt dudağrnr ısırdı: 

- Şimdiden hazır mısın?. 

- Tcnbel olmadığnru bilir • 
siniz?. 

- Bu sözlerinle kuzinini mi 
kastediyorsun?. 

Zavallı küçük ne kadar zayıf 
ve nazik!. 

- Oh halacığım. Tenbellik • 
ten bahsederken hiç de kuzini
mi kastetmedim. Buna rağmen 
uzun müddet yatakta kalmakla 
çok fena yapıyor. Bu sıhhat için 
de çok fena .. Bir sabah gezinti
si ona çok faydalı olabilir ... 

- Demek sen çıktın?. 
- Saat dokuzda ... Açrk ha -

vada büyüdüm; sizin apartr ~ 

manlarmızda boğulacak gibi o
luyorum. 

- Her zaman bir taşralı 

olarak kalacaksın!.. 
- Annem çok ince bir ka -

dm olduğu halde köy hayatına 
bayılırdı. Hiç bir zaman onu bit 
köylü yerine koymadılar. 

- Bu ne gibi kızım? .. Tıpkı 
babana benziyorsun .. Neyse, bu 
bahsi bırakalım ; seninle başka 

şeyler konuşmaya ihtiyacım 

var. 
- Buyurunuz! ... 
- Seni çağırmaTrn sebebini 

merak etmiyor musun? .. 
- Buraya zaten bunu anla

mak için geldim. 
- Çok iyi. Eğer bize karşı 

muhabbetin varsa seni sevindi
recek bir havadis vereceğim. 

- Bunda şüpheniz mi var? 

- Jan dö Morsen kızmıla 

evlenmek istediğini söyledi. Bu 
bizim için umulmıyacak bir 
parti!. 

Koralin karanlık bir uçuru
ma yuvarlandığını hissetti. Fa· 
kat cesaretle gülümseyerek söz 
terine devam etti: • 

- Sizin için çok bahtiyarım 
halacığım. Jojetin çeyizi ohna • 
dığını ve bunun için evlenmesi 
zor olduğunu bana her zaman 
tekrar ederdiniz. İşte bu gUç 
mesele de sizin lehinize bitmit 
demek! .. 

Madam Rivo kaşlanru çat • 
tı 1 

- Gidebilir miyim balacı • 
ğım?. 

- Hayır sana daha söyliyc
ceklerim var. 

- Dinliyorum. 

- Bu düğün bizi bir çok a • 
lış veriş yapmaya mecbur ede
cek, anlıyor musun?. Matem • 
de olduğun için bu gidip gelme
ler pek uygunsuz olacak. Hi.z • 
metçi Mari An'la beraber Es • 
pezeldeki eve gidersiniz. Tabit 
merasim biter bitmez gelirsin?, 

- Haklısınız halacığım. He-. 
men sizi bugün terkedeceğim. 

Allaha ısmarladık halacığım 1. 

- Elbette seni tekrar gZSrU • 
rüm. Gara kadar beraber gide-
. ' rız .. 

- Hayir, çok meşgulsünüz. 
- Bana darıldın mı?. 

- Buna hakkım yok!. 
Madam Rivo yerinden kalk• 

b, yeğenini kendisine doğru çek 
iti; ve genç kızın eaf alnı üze .. 
rine soğuk bir öpücük kondur• 
'du. 

Koralinin anne ve babası 

layyare ile bir seyahatten dö • 
nerken ölmüşlerdi. Koralin bu 
~da bütün saadet limitle • 
rini kaybetmiş bulunuyordu. 
~e timdi Jan da artık maziye 
bnımıştı. Onu bu evden bir 
ainek kovar gibi kovuyorlar • 
cıı. 

Fakat ya doğru değilse .. Ya 
eadece Jojetin evienme~ini ko • 
laylaıtırmak için halam tarafın· 
elan uzaklaştırılıy~rsam? .. Mü • 
Jıendisin bana kaip yabancı kal 
madığırun halam her halde far
kında olacak r. 

Sonuncu bavul da kapatıl ... 
mıgtı. Koralin son defa yeni • 
"en ı:Yerdiği bir kararla gidecek 
"" kalbini kıranları saadetleri 
ile başbaşa bırakacaktL 

• • • 
Köprüler, nehirler; yine köp 

diler nehirler .. Koralin kompar 
bnıanın köşesinde. Mari An o
• şefkatle bakıy~a:. Koralin bu 
•nç, kıza karşı kendisile bcra· 
iter gelmeğe katlandığı için mül 
:tefit davranmak lazım geldi • 
ifni biliyordu. 

Fakat ona ihtiyacı olmadı • 
pı ve şatosunda ihtiyar süt • 
Dinesi Margutarun kendisini 
~lediğini düşünüyordu. Tren 
Clurunca genç kız düşüncele • 
rinden birdenbire uyandı: 

l\lari An valizim!.. Sizinki· 
ni de unutmayın; tren ancak 
iki dakika duracak. 

Koralin şaşkına dönmüştü; 
Kari An olmasaydı eşyalarının 
,arısını kaybedecekti. Trenden 
iner inmez neş'eyle haykırdı; 

w kendisini yaşlı kadının kol • 
Jarına bıraktı : 

- Marguta 1 •• Geldin mi?. Se 
ili görmekle ne kadar sevindim? 

•••• 
Hiç bir şey söylemeden Ko· 

nlin odasına kapandı; pancur• 
lan çekti; yatağırun üzerine u • 
ıandr. Neyse ağlıyabiliyordu. 

Senra derin bir uykuya daldı: 
kimse gelip onu rahatsız etıne
di.f Çünkü M~rguta tarafından 
sorguya çekilen Mari An ihti • 
yar ıkadını lüzumundan fazla 
a)fdınlatmı~tı. 

• • • 
Koralin yava~ça- gerindi. 

D6r t gilndenberi evinde idi. 

Dört gün? .. Hemen hemen bir 
asır 1.. En iyi vakitleri yata • 
ğında geçirdiği zamanlardı. O· 
rada inliyor, ağlıyor ve niha • 
yet uyuyordu. Koralin güneşin 
insanı tabiata çeken aydınlığı • 
na karşı yabancı kalamazdı. A· 
yaklarına hafif sandal papuçla
rını geçirdi ; sırtına mor bir 
penivar aldı; pencereyi açtı. Ö· 
nünde büyük bir park uzaru • 
yordu. Yeni bir gülümseyiıte 

genç kızın yanağı çukurlaıtı; 
ve anladı ki her geye rağmen 

hayattan zevk alıyordu. Birden
bire dış pencerelerin önilnden 
şimdiye kadar köyde igitmediği 
güzel bir klakson sesi ile ve hız· 
la biı;- otomobil geçti. Koralin 
içini çekti; ve arkasından göre• 
bilmek .için pencereye koştu. O
tomobil gözle görülemiyecek 
kadar uzak bir köşede bir vi • 
rajı dönilyordu ; fakat ayni da· 
kikada gerisi geriye döndü. Ko 
ralinin hiç bilmediği bir sebep
le · kalbi çarpıyordu; aşağıdan 
Mari An'ın sesi duyuldu: 

- Matmazel eminim ki bi • 
zim bahçe kapısının önünde 
duracak! ... 

Genç kız hızla odasından 

çıktı; ve bahçeye açılan kapıya 
doğru koştu. Otomobil birden • 
bire geriye dönmilştü: 

- Matmazel matmazel!. Mös 
yö Jan ! .. diye Mari An'ın sesi 
duyuldu. Koralin yerinde çivi • 
lenmiş gibiydi: · 

- Janr .. 
- Koralin neden bana ha • 

ber vermeden gittiniz?. HaYlr 
hiç bir şey sormıyacağım; çün
kü her şeyi biliyorum. Ne fena 
kabus. Ve bizi ayırmak için 
bunların hepsi nasıl da uydu • 
rulmuşl ... 

- Jan siz evlenmiyecek miy
diniz?. 

- Hayır. Sizi seviyorum Ko
ralin! .. Haber alır almaz gel • 
dim. 

- Fakat bunu kim size ha· 
ber verdi? .. 
. - Alın okuyun! .. 

Jan cebinden acemi yazılar
la dolu bir klğıt çıkardı: 

"Mösyö: 
Matmazel Koralinin haluı 

ona ıizi matmazel Jojet ile ev
leniyor diye haber verdi. O da 
büyijk bir kederle gidiyor. Ge
lirseniz çok iyi olur!,, 

Altına adresi yazılmıştı. 
- iyi kalpli kızcağız r. Saa

detimizi ona borçluyuz Kora • 
tin!. 

- Zavallı küçük sadakatini 

Jan genç kızı bilekJ.erinden 

tutup direksiyonun yanına at -

tı; Koralin kırlara doğru uçan 

otomobilde, derin bir nef'e 

kalbinin rüzgara karışan sesi .. 

dinliyordu. 

BERiA SELÇUK 



I gpanyatla Bilhao 
dün bombardıman 
edilBi; şehir 
yanıyor. 
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ı·=··-···--·-···--····=· =····-········ 1 Parasız muayene 
1 kuponu 
I Bu kupondan yedisini birik-

1 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 
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Paramız Kıymetinden Düşürülmiyecek 
Amerikalılarla ve 
onlarla müşterek 

lngilizlerle anlaşan ve 
bir beyanname neşreden 

Fransızlar Frangı şu gaye 
ile düşürdüler : 

Leon Blum, memleketinin dış ticaretini canlandırmak, işsizlere 
iş bul11tak istiyor. 

Bu, aynı zamanda milletler arası döviz 
meselesinin halline doOru bir adımdır 

Kontenjanlar ve paranın kontrölü sis
temi her yerde gevşetilmek isteniyor 
r ransa hükitmeti parlamentoyu 

yarın sabah fevkalade bir to~ ~ 
lantıya çağırdı. Bu toplantı-

dan maksat Fransız frangının kıyme
tinde dörtte birle üçte bir nisbeti ara
sında bir devalüasyon yapmak için 
hazırlanmış olan kanun liyihalarmı 
tasdik ettirmektir. Fakat Leon Blum 
hükumetinin bu teşebbüsü birdenbire 
veriım.1ş tir karar eseri değildir. Da
ha evvelden Fransa ile İngiltere ve 
Amerika arasında üç ay devam eden 
~~k gizli müzakereler ge~miştir. Bu 
üç devlet döviz ve nakit işlerinde müş-
terek AttretfA lıo,...1 ....... .._..,. :ı-- .. 
ralarmda. anlaşmıştır. 

lşt.e bütUn Avrupa borsalarmda a
deta bir panik havası uyandıran ha
ttise bu anlaşmanın neticesidir. 

Fransada Leon Blum hükOıneti iş 
başına geçtiği vakit Fransız frangı
nın düşüıi.ileceği rivayeti de ortaya 
çıkmıştı. Fakat o zaman Leon Blum 
ile arkadaşlan bu tUrlti rivayetleri 
§iddetle tekzip etmişti. Bu tekzibin 
samimi olmadığı, tekzibin hedefi da
ha ziyade muntamm bir program tat-

ASIM US 

" Dün So/yadan lsta.nbula bir saat bir çeyrekte bü
yük bir isticalle gelen Ritetin snıı resmi ve geldi

ği ta~•?J"Te 

Ecnebi sermayedarlar 
Birbiri ardınca 

Türkiyeye geliyorlar ! 
Meşhur imti9«zcı Riketin arkadaşı Amerikalı 
müteahhitle muharririmizin konuştukları ... 

___ (_son_ıı_: s_a. ='6 S=fl.-l)=- Hindistana gidip Ankaraya dönecekler 
Bir mütelıa.ssısın 

t etkikleri 

Frangın düşmesi 
Devlet ve tüccarı arın 
işlerine nasıl tesirler 

yapar? 
( ! inci says/a:mudn. okuyunuz) 

Atatürk 
Bay Şevki Behmene 
imzalı bir fotoğrafını 
hediye etti 

Riketin garip bir huyu: 
Fnnaızca aöyliyene lngilizt".e cevap verir, İngilizce konupna 
Franıuzca aöyler. ikisini bitene: " Bir teYden maliimatnn 
....1-1 n__ (Yazı.n ! inci sahifede) ~..... ,, &..1'91" •••• 

Belgrad. 26 (Radyo) - Türkiye 
Cumur reisi Atatürk Yugoalav nazır
larından Bay Şevki Bebmene gümii§ 
çerçiveli ve üzerinde isminin bq harfi 

yazılı imzalı bir fotoğrafını hediye et- Londroya dönmt sermayedar • lstanbulda kalan Berma.yed.ar 
miştir. • 1 Bald1'in Veb Somervil 

Bu hediyeyi Tiirkiyenın Yugoı av -------------------------
....... kiti Bay 

sefiri Bay Haydar ve ~ • P. BEŞ• ST NDA 
~Z~~ HA I" A 
Dil Bayramı 
D il Bayramının 
dünkü kutlanma 
törenine dair gazı 
7 nei sagıfamızda 

Yeniden barp ı 
imparatorun damadı 30000 muhari
bin başında olarak harekete geçmiş 

_(Ya.NI ! inci eahi/646) 

r·------ Resmi tebliğ - -----·· 
Ankara, 26 (A.A.) - Ba§uekalet-ten !6.9.1936 tarihiy'le tebliğ edil

mi§tir: 
1 - Yabancı dövizlerin kıymeti üzerinde yeni tahavvüller vuku bu

lursa hükfımet, Türk lirasınm kıymetinde bu tahavvüllere tabi olarak bir 
tenezzül yapmamaya karar vermiştir. 

2 - Hillı:iımet, Türk lirasmm bugü nkU kıymeti, memleketin iktisadi 
ve mali ihtiyaçlarına en iyi tekabW ettiği kanaatindedir. 

3 - Türk lirası, altına tahvil olunabilir dövizlere izafeten altına. na
zaran şimdiye kadar fili olarak kazanmış olduğu mUstakar kıymeti muha
faza edecektir. 

4 - Bu esas dahilinde, Türk lirasının diğer dövizlere nazaran kıy
met nisbetlerini Merkez Bankası vakit vakit hesap ve ilin edecektir. ···········--.. ·-·····-·-··· ... ···-··----· .. ··•···· .. · .. --····-· ..... ,- -

Imralı adasındaki 
mahkiımlar 

Müstahsil bir unsur haline gelerek 
hapisten çıkacaklar 

Eskiden suç işleyip hapishaneye dU-1 kQmiyet müddetlerini faydalı bir tekil• 
tenler karanlık höcrelerde rutubetli de ıeçirtmek ve bunlan müstahsil 
izbelerde ayaklanna zincirler vurularak unıur haline getirmek için hapillıane 
senelerce yatmlır, bu suretle ıslahı bil ri ıılah etruİ§, yeni müesseselerde atel• 
etmeleri ümit edilirdi. yeler vücuda getirmi§, ıon olarak 

Sıhhi şartların hepsinden mahrum f mrali ada11nda asri bir hapishane ya 
olan bu yerlerden suçlular ekseriyetle mııtt. 

basta çıkarlardı. Modern bir müessese olan bu ha 
Son zamanlarda hapishanelerden zin· hanedeki mahkWnlan evvelki gün A 

cirler kalkbysa da buralan birer tem- tiye Vekili Şükrü Saracoğlu gözd 
belhane ve ahlak bozucu muhit olmuş- geçirmiı, çahımalannı tetkik etmi 
tu. Cumhuriyet hukftmeti, bir suç it· Buna ait entreıaan bir yazıyı 4 üı' -.11 
leyip de hapishaneye düşenlerin, mah- aayıfamızda bulacaksınız. 

Bisikletçilerimiz dün 
birinciliği kazandılar 

ıkinci güreş ve eskrim karşı
laşmaları nasıl oldu ? 

ilk miisabakada S01Jyet futbol taklmı aa1aaya ~ 

Romanyalı boksör bugün Yorgoı'la dövüşüyor 

(Yazıları 5 nci sagıfada) 


